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Sammanfattning 
Idag arbetar avdelningen för extern produktion vid BAE Systems Hägglunds med produktions 

stödjande uppgifter för leverantörer av Build-to-Print komponenter. En allt större del av BAE Systems 

produkter konstrueras av BAE Systems konstruktörer medan tillverkning genomförs av leverantörer. 

Denna förändring har skapat ett behov för BAE Systems att kunna stödja leverantörer i 

produktionsprocessen för att förhindra att kvalitetproblem uppstår. Den produktionsstödjande 

uppgiften blir också viktig då det finns en vilja på BAE Systems att kunna genomföra kvalitetssäkring 

hos leverantörer innan ankomst. Dagens arbetsprocess för produktionsstöd har vuxit efter olika 

leverantörers tillfälliga behov vilket har gjort att inget standardiserat arbets- eller kommunikationssätt 

finns. Därför finns det en vilja att hitta verktyg och arbetsformer som är tillämpbara på alla 

leverantörer för att skapa en standardiserad process.   

Syftet med examensarbetet är att skapa en standardiserad process med verktyg som är tillämpbar på 

samtliga leverantörer av Build-to-Print. Alla typer av avvikelser ska kunna hanteras samtidigt som 

arbetsmetodiken ska kunna förebygga att kvalitetsproblem uppstår genom ett proaktivt arbete. 

Examensarbetet ska presentera en praktisk lösning som är förankrad i den senaste forskningen och 

utvecklingen samt är tillämpbar på BAE Systems verksamhet. 

För att uppfylla detta syfte genomfördes en omfattande nuvärdesanalys av BAE Systems arbetssätt och 

organisation, samt en analys av leverantörers organisation och förutsättningar. Detta följdes av en 

undersökning över kvalitetsavvikelser och rot-orsaks-analys av dessa. Det visade sig att det fanns stor 

förbättringspotential och att nuvarande arbetsmetodik främst var inriktad på att hantera problem 

istället för att förebygga dem. Detta skedde då det var svårt att hitta rot-orsaken till avvikelser och 

svårigheter att mäta underliggande faktorer. En tidsbrist i arbetet kunde också identifieras som 

uppkom då avvikelser ackumulerades till svårhanterliga volymer.  

Resultatet av examensarbetet blev en rekommendation att extern produktion vid BAE Systems skulle 

börja använda ett nytt datasystem för att automatisera underlagsberedning, samt att införa ett 

balanserat styrkort som standardiserat verktyg i arbetet med leverantörer. Genom denna kombination 

av lösningar kan tid frigöras som kan användas för förbättringsarbeten samtidigt som det balanserade 

styrkortet gör att arbetet med leverantörer kan ske på ett strukturerat sätt som är tillämpbart på alla 

leverantörer.   
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Abstract 
 

Currently the department of external production at BAE Systems Hägglunds is working with 

production support for suppliers of Build- to-Print components. An increasing part of BAE Systems' 

products are designed by BAE Systems engineers while manufacturing is carried out by suppliers. 

This shift has created a need for BAE Systems to support suppliers in the production process in order 

to ensure the quality. Production support also becomes important as there is a need to ensure product 

quality before the actual arrival to BAE Systems factory. The current workprocess for production 

support has grown from different suppliers temporary needs instead of being develop for a specific 

purpose. This has led to a situation where there is no standardized way of working or communicating 

with suppliers. Therefore, there is a desire to find tools and methods that can be applicable to all 

suppliers to create a standardized process. 

 

The purpose of this study is to create a standardized process with tools that can be applicable to all 

suppliers of Build- to-Print components. All types of quality deviations shall be handled by the same 

tools while the working methodology should be able to prevent quality problems. The thesis will result 

in a practical solution that is grounded in the latest research and development  and can be applicable to 

BAE Systems organization. 

 

To fulfill this goal, a comprehensive analysis of the present working methods and organization at BAE 

Systems has been made. An analysis of supplier’s organization and “state-of-affairs” has also been 

made. This was followed by an investigation of quality deviations and root - cause- analysis at BAE 

Systems. The results show that there was great potential for improvement and that the current 

methodology focused on dealing with problems instead of preventing them. This happened because of 

the difficulty in finding the root-cause of quality deviations and the problems to measure the 

underlying factors. Lack of time also made it more difficult to correct deviations when identified. 

The result of the thesis is a recommendation to external production to begin using a new computer 

system to automate documentation preparation for production. It is also recommended to implement 

the balanced scorecard as the standard tool for working with suppliers. Through this combination of 

solutions a better standard for the production support is created which can be applied on all suppliers. 
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1. Inledning 
 

BAE Systems är en global säkerhetskoncern som producerar produkter och lösningar inom flera 

områden i försvars- och säkerhetsindustrin. Koncernen är ett av de största företagen inom 

försvarsindustrin och har totalt 93 500 anställda i hela världen. Primära marknader är Storbritannien, 

USA och Australien. BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik ingår i BAE Systems avdelning för 

”land & Armaments” och tillverkar och levererar främst stridsfordon CV90 och bandvagn BVs10.  

Bandvagnen BVS10 är ett amfibiskt bepansrat fordon som sålts i över 11 000 exemplar över hela 

världen. Idag finns över 50 olika varianter av fordonet. CV90 är ett stridsfordon som sålts i över 1000 

exemplar till länder som Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna och Schweiz. Industrin i 

sin helhet präglas av höga kvalitetskrav och kundanpassade produkter. Tillverkningen av produkterna 

är därför i stor utsträckning av Build-to-Print-karaktär med många specialtillverkade komponenter.  

1.1 Bakgrund  
Till skillnad från andra tillverkare som arbetar med Build-to-Print har BAE Systems valt att tillverka 

stora delar av komponenter och delsystem hos externa leverantörer. Detta ställer höga krav på 

samarbetet och kommunikationen mellan BAE Systems och leverantörer genom hela processen från 

utveckling till tillverkning och leverans. Då stor del av komponenterna som tillverkas är 

kundanpassade och få serier med standardupplägg förekommer så gör även detta att kraven på 

kommunikation och samarbete med leverantörer ökar. BAE Systems arbetar idag med att understödja 

leverantörer i kvalitetsarbetet för att säkerställa kvalitén på inkommande komponenter hos leverantör. 

Ansvarig för tekniskt stöd till leverantörer är avdelningen för extern produktion. Avdelningens syfte är 

att ge  produktionstöd och utveckla leverantörer i produktionsarbetet för att kontinuerligt kunna öka 

och säkerställa kvalitén på inkommande komponenter. 

Detta examensarbete kommer fokusera på att hitta ett standardiserat arbetssätt och styrningsunderlag 

som möjliggör att extern produktion kan arbeta proaktivt istället för reaktiv med leverantörer i arbetet 

att säkra kvalitén på inkommande komponenter. Det slutliga resultatet ska vara applicerbart på 

rådande organisation och passa in i extern produktions verksamhet och ska kunna genomföras med 

tillgängliga resurser.  

 

1.2 Problemformulering 
Idag finns inget standardiserat arbetssätt för hur BAE Systems ska arbetar med sina leverantörer för att 

säkerställa kvalitet. Arbetsprocessen som finns dokumenterad används inte i den dagliga verksamheten 

då den inte är tillämpbar och anpassad till dagens utmaningar. Detta skapar ett behov av en ny 

arbetsprocess som är tillämpbar inom arbetet med samtliga leverantörer av Build-to-Print-komponeter. 

Det finns även en genomgående utmaning på extern produktion, men även andra avdelningar, att 

mängden förändringsorder kopplade till bristande funktionell kvalité/fysisk kvalitet tar upp för mycket 

arbetstid för att det ska vara möjligt att arbeta med kontinuerlig utveckling.  



2 

 

1.3 Syfte 
Målet med detta examensarbete är att skapa en standardiserad arbetsprocess för arbete med 

kvalitetssäkring hos BAE Systems leverantörer som arbetar med Build-to-Print.  Arbetet ska innefatta 

kommunikation, information och kunskapsöverföring. Arbetsprocessen ska vara förebyggande och 

arbeta proaktivt för att förhindra att felaktiga artiklar kommer in från leverantörer. Den nya processen 

ska innefatta lämpliga arbetsmetoder, kommunikationssystem och styrverktyg.      

1.4 Begränsning 
Arbetet kommer vara begränsat i tid till 20 veckor under våren 2014. Standardiseringen av 

arbetsprocessen kommer endast gälla för ramarna för avdelningen extern produktion. Arbetet kommer 

att begränsas till processerna ”produktions stödja” och ”följa upp överföring”, se processkarta. 

Arbetet kommer bara gälla arbetet med leverantörer av Build-to-Print-lösningar där BAE Systems står 

för konstruktionsunderlag och leverantörer står för produktion. Komponenter som köps in som 

standardkomponenter kommer inte undersökas. Arbetet kommer ej heller gälla CTA-leverantörer. 

Fokus kommer ligga på att säkerställa den funktionella kvalitén på inkommande komponenter och 

system från leverantörer. Det innebär att leveranstid och variation på kvalitet inte kommer behandlas.  

  



3 

 

 

2. Nomenklatur 
 

Build-to-Print=komponenter tillverkade hos extern leverantör där köpande företag har producerat 

konstruktionsunderlag.   

Balanced score card=balanserad styrkort, verktyg för styrning av verksamheter. 

CTA-leverantörer= Leverantörer som är del av återköpsaffärer  

SCPI=supply chains indicators, nyckeltal för leverantörs bedömning. 

PDA=datasystem för konstruktion och konstruktionsunderlags hantering. 

3D-VIA Composer = CAD-program som kan skapa rörliga ritningsunderlag. 

OXA=avdelningen för extern produktion 

FÄO=Förslag om ändring order 

ÄO=Ändring order 
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3. Teori 
I detta kapitel behandlas de teorier och verktyg som har använts för att utvärdera och finna lösningar 

till examensarbetet. 

3.1 Företagsstrategi 
Enligt Micheal Porter har ett företag tre grundläggande möjligheter att konkurrera på en öppen 

marknad. Företaget kan ha ett kostnadsledarskap, differentiering eller en marknadsfokusering (Porter, 

1980). Dessa tre konkurrensstrategier har alla olika fördelar: 

 Kostnadsledarskap innebär att företaget konkurrerar med ett lågt pris på hela marknaden där 

företagets produkter säljs. Fokus ligger på att alltid ha en lösning som är billigare än 

konkurrenternas lösningar. 

 Differentiering innebär att företaget erbjuder någonting som inte konkurrenterna kan erbjuda. 

Detta sker över hela marknaden. Detta kan genomföras genom marknadsföring eller 

produktutformning. 

 Marknadsfokusering kan innebära att företaget väljer att fokusera på kostnadsledarskap eller 

använder sig av en fokuserad differentiering på en begränsad del av marknaden.  Genom att 

fokusera på en del av marknaden kan ett företag bli mer konkurrenskraftigt genom allokerade 

resurser på den specifika marknaden.  

Dessa tre grundläggande konkurrensstrategier skapar förutsättningar för hur produkten och företagets 

organisation kommer se ut.  Företaget måste efter valet av konkurrensstrategi välja hur kostnader ska 

balanseras mot produktivitet och kundservice (Brewer, 2000)på ett så effektivt sätt som möjligt.  

För att kunna vara marknadsledare och bibehålla eller skapa en konkurrensfördel har företag enligt 

Treacey and Wiersema (Treacy, 1997)tre strategier som ett företag kan välja att organisera sig efter. 

 Operational excellence 

 Innovation- och produktledarskap (innovation and product leadership) 

 Kundnärhet (Customer intimacy) 

3.2 Operational excellence 
Ett företag som väljer att organisera sig efter operational excellence strävar efter att alltid ha lägsta 

total kostnaden i jämförelse med sina konkurrenter. I totalkostnaden räknas servic kostnad, 

inköpskostnad, kostnader för omarbete och produktionskostnad in. Fokus ligger vid att minska på 

slöserier i produktion och standardisera produkterna till kund (Treacy, 1997). Produkterna som 

produceras är av rimlig kvalitet till ett bra pris. Ett framgångsrikt företag som har valt denna strategi är 

datorföretaget Dell. 

3.3 Innovation och produkt ledarskap 
Företaget som väljer att vara innovation- och produktledare differentierar sina produkter för att skapa 

”leading-edge”-produkter och tjänster. Företaget är innovation tungt och väljer alltid bara det bästa 

komponenterna och personal och organiserar sig för att skapa innovationsfrihet (Treacy, 1997). Fokus 

ligger på att ta ny teknik till marknaden snabbare än konkurrenterna och kontinuerligt utveckla 

produkterna. Framgångsrika företag som har valt denna strategi är Apple, Nike och Sandvik. 

3.4 Customer intimacy 
Företag som väljer att arbeta med hög kundnärhet skapar nära kundkontakt där företaget lägger stor 

vikt vid snabb och bra service. Kundrelationer är oftast långa och företaget levererar service och 
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produkter under lång tid. Produkterna blir oftast individuellt kundanpassade med utgångspunkt i en 

kundspecifik kravspecifikation (Treacy, 1997). Fokus ligger på att överstiga kundens förväntningar 

och leverera produkter och tjänster i tid.  

3.5 Val av organisationsstrategi 
Med utgångspunkt i hur ett företag vill konkurrera väljer företaget oftast en kombination av 

operational excellence, produktledarskap och kundnärhet. 

 

Figur 1 Organisations strategier 

Ett företag bör enligt Treacey and Wiersema välja en disciplin som företaget kan överträffa 

konkurrenterna i, samtidigt som företaget är konkurrenskraftiga i de två andra. Då de tre strategierna 

på många sätt är motsägande så går det inte att välja en balanserad strategi där företaget är lika stark i 

alla discipliner, ett företag kommer alltid ha övervikt på en disciplin.  

3.6 Strategiska nivåer 
Ett företags verksamhet kan delas in i tre nivåer: strategisk nivå, taktiskt nivå och operativ nivå 

(Gunasekaran, 2004). 

 Strategisk nivå: Arbetar med företagsövergripande beslut och policys. Frågor som sträcker sig 

över flera avdelningar som finansiella planer, organisatoriska mål och produktmixar. 

 Taktisk nivå: Arbetar med resursallokering och mätning av strategiska mål, samt ger feedback 

på resultatet av mellanchefers beslut. 

 Operativ nivå: Arbetar med att analyserar data, utför förbättringsåtgärder och ser till att mål 

blir till verklighet.  

Nivåerna är framför allt kopplade till hur och vad som ska mätas i organisationen för att utvärdera 

resultat och styra mot uppsatta mål. För att ett företag ska vara konkurrenskraftigt krävs en koppling 

mellan de olika nivåerna för att en strategi och arbetsinriktning ska få full effekt i organisationen.    
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3.7 Strategi för leverantörer 
I dagens industri finns en övergripande trend där företag väljer att arbeta i allt större utsträckning med 

leverantörer och fokusera på sin kärnkompetens och kärnverksamhet. Denna strategi har också visat 

sig vara lönsam och konkurrenskraftig (Agha, 2012). I arbetet med leverantörer har det övergripande 

målet varit att maximera effektiviteten i skapandet av värde för den slutliga kunden för att kunna skapa 

överlägsen service (Bowersox, 2010). En utmaning som uppkommer vid arbete med leverantörer 

istället för ”in-house-production” är att produktionsresurser blir svårare att kontrollera. Detta kan i 

slutändan ha negativa konsekvenser på kvalitet, ledtider och finansiell prestation ifall samarbetet med 

leverantörer inte bedrivs på ett gynnsamt sätt. Men ifall detta hinder kan överbryggas kan ett ökat 

fokus på kärnverksamheten tillsammans med den ökade flexibilitet som leverantörerna kan ge, skapa 

en ökad konkurrenskraft. (ref) 

Vid val av strategi för arbetet med leverantörer och supply-chains-management är det viktigt att 

företagets övergripande strategi följs (Algren, 2000). Det innebär att val av leverantör, styrning, 

prestationsmått och det dagliga arbetet med leverantörer måste avspegla företagets övergripande 

strategi  (Algren, 2000). Ifall strategin vid arbete med leverantörer ej stämmer överens med företagets 

övergripande strategi och produktmix kommer det uppstå problem med kvalitet på ingående 

komponenter samt långa led- och cykeltider.     

För att arbetet med leverantörer och värdeflödeskedjan (supply chain) ska stämma överens med 

företagets övergripande strategi är det viktigt att välja rätt bedömningsmått (Bowersox, 2010). 

Bedömningsmåtten ( Supply Chain Preformance Indicators, SCPI) och avdelningar som arbetar med 

Supply-chain-management( leverantörskontakt) ska uppfylla tre viktiga uppgifter (Morgan, 2004): 

 Informationsfunktion för att kunna skapa beslutsunderlag för ledningssystemet samt att 

upptäcka problemområden. 

 Styra funktioner mot uppsatta mål för att säkerställa att leverantörer presterar önskad kvalitet 

på produkter. 

 Kontrollerande funktion för att säkerställa att processer utförs på ett korrekt sätt. 

Att dessa tre kriterier uppfylls är viktigt för att kunna säkerställa en bestämd servicenivå för slutkund 

till lägsta möjliga kostnader med högsta möjliga kvalitet.   

3.8 Val av indikatorer för leverantörer 
Att styra genom SCPI(supply chain preformance indicators) är ett av det vanligaste och mest effektiva 

verktygen för att styra leverantörer och värdeflödeskedjor utanför företaget. Beroende på strategisk 

inriktning finns de tre grupper av mått som används (Keebler, 1999): 
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Strategy= Operational 

Excellence 

Innovation/ Product 

Leadership 

Customer service/ 

Customer initimate 

    

 

 

 

 

 

 

SCPI in focus 

Total delivered costs 

 

Order cycle time 

variance 

 

Accurate product 

selection 

 

Accurate invoice 

 

Availability of 

information 

 

Order cycle time 

 

Damage free products 

On-time delivery 

 

Order cycle time 

 

Transportation costs 

 

Complete order( fill 

rate) 

 

Approved exceptions 

to standard 

practices(minimum 

order quantites, change 

order triming) 

 

Availability of 

information 

Supply Chain Process    

 

 

 

SCPI 

 

On-time 

delivery/receipt 

Order cycle time 

variance 

Total delivered costs 

Complete order (fill 

rate) 

Damage-free products 

Accurate invoice 

Availability of 

information 

Order cycle time 

Complete orders (fill 

rage) 

Approved exceptions 

to standard practices 

(minimum order 

quantities, change 

order triming) 

Response time 

Damage-free products 

Approved exceptions 

to standard practices 

(minimum order 

quantities, change 

order timing) 

Tabell 1 Leverantörsindikatorer 

Operational Excellence fokuserar på att minska på kostnaderna och variationerna i värdeflödeskedjan 

medan innovationstunga(Innovation/ Product Leadership) och kundorienterade(Customer service/ 

Customer initimate) företag fokuserar på en mix av kvalitativa mått som grundar sig i kundens 

förväntning på företagets produkter och service (Algren, 2000). 

För att effektivt kunna styra leverantörsarbetet mot uppsatta mål ska indikatorerna vara av både 

finansiell karaktär och icke-finansiell karaktär. De finansiella måtten har till uppgift att mäta utfallet 

av verksamheten medan de icke-finansiella måtten har till uppgift att behandla de underliggande 

faktorerna som skapar framgång i arbetet.  

Indikatorerna som styr verksamheten bör också vara ordnade efter vilken nivå de ska styra. Mått för 

strategisk nivå kan inte alltid direkt översättas till operativ nivå då de kan bli missvisande och skapa 

problem med mål-överenstämmelsen.  
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Ett exempel( visas i Tabell 2) på hur det kan se ut visas här från Algrens artikel där indikatorer från 

leverantörer(sourcing) ställ mot ett företags interna logistik: 

SCM-Area Operative 

Financial 

Operative 

Non-

financial 

Tactical 

Financial 

Tactical 

Non-

financial 

Strategic 

Financial 

Strategic 

Non-

financial 

Sourcing Error in 

products 

delivered 

Success 

level of 

introduction 

of new 

materials 

Deviation 

from budget 

Buyer-

supplier 

relationships 

level 

Supplier 

initiatives 

for savings 

Lead-time 

compared to 

industry 

standard 

Inbound 

logistics 

Cost per 

unit 

Delivery 

rate 

Adherence 

to budget 

The 

composition 

of transport 

modes 

Return on 

investment 

CO2 

emissions 

Tabell 2 Leverantör vs logistik  

I Figur 3 kan vi jämföra styrningsindikatorer av leverantörer med indikatorer för den interna logistiken 

i ett företag som arbetar kundorienterat. Viktigt att beakta i det här exemplet är att trots att 

indikatorerna skiljer sig betydligt från varandra dela de samma övergripande strategi och mål.       

3.9 Balanserat styrkort 
Ett balanserat styrkort är ett styrnings- och mätningsverktyg skapat av Robert S. Kaplan och David P 

Norton. Verktyget har sin utgångspunkt i att traditionell styrning lagt för stor vikt vid enbart det 

finansiella perspektivet vilket leder till att underliggande faktorer till framgång inte utvecklas. Detta 

leder till att en organisations förmåga att arbeta långsiktigt och proaktivt försvinner. Styrkortet har till 

uppgift att i den dagliga styrningen av företaget mäta de värden och perspektiv som är underliggande 

faktorer till framgång. De traditionella perspektiven som används är(Kaplan, 1996): 

 Finansiellt perspektiv: lönsamhet eller finansiell ställning 

 Kundperspektiv: kundnöjdhet av interna eller externa kunder 

 Lärande och utvecklingsperspektiv: nya produkter eller antal utvecklingsprojekt är vanliga 

mått 

 Interna processer: ledtider och kvalitetnivå 

Syftet med styrningsverktyget är att skapa en mer balanserad styrning som betonar vikten att 

förverkliga en företagsstrategi i den dagliga verksamheten. Styrkortet bygger på principen ”What gets 

measured gets done ” vilket också är en genomgående term. 

Perspektiven som används syftar till att lyfta fram strategiska aspekter och sammankoppla dem till den 

dagliga verksamheten.  Viktiga aspekter att koppla till verksamheten är: 

 Företagets vision 

 Perspektiv: vilket är avdelningens fokusområde? 

 Strategiska mål: för att nå visionen, var måste vi befinna oss inom respektive perspektiv? 

 Framgångsfaktorer: vilka underliggande faktorer är kritiska för att nå strategiska mål? 

 Mått: vilka mått är viktiga för att indikera det strategiska målet? 

 Handlingsplaner: hur ser planerna ut för att nå mål för respektive mått 
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3.10 Process 
I en organisation kan alla aktiviteter delas upp i processer; utvecklingsprocess, inköpsprocess eller 

produktionsprocess är några exempel. Inom kvalitetsutvecklingen finns flera definitioner av vad en 

process är. Bergman och Klefsjö definierar en process som ”… ett nätverk av aktiviteter som upprepas 

i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund”(Klefsjö 2007). En annan 

definition är ”En process är ett repetitivt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder 

information och resurser för att transformera ”objekt in” till ”objekt ut”, från identifiering till 

tillfredsställelse av kundens behov” (Ljungberg, 2001). 

Från dessa två definitioner kan några grundläggande egenskaper hos en process definieras: 

 En process har en väl definierad början och slut. Det framgår tydligt var processen börjar och 

slutar. 

 En process är repetitiv i tiden och genomförs flera gånger. Detta är grunden för att kunna göra 

en aktivitet effektiv. 

 En process förädlar ett ”input” till ett ”output” som skapar ett värde för kunden.  

 En process har en kund som den levererar till. Kunden kan både vara intern på företaget eller 

extern. En process kan också ha flera kunder. 

Vid analys och beskrivning av en process är det viktigt att beakta dessa grundläggande egenskaper.  

Alla företag har två grundläggande behov för att kunna upprätthålla en fungerande organisation. 

1. Kunna dela upp arbeten i arbetsuppgifter och delmoment. Detta för att både kunna möjliggöra 

en specialisering samt att få avgränsningar och kunna fördela ansvar. 

2. Koordinera arbetsuppgifter och skapa en struktur i organisationen som går att överblicka och 

beskriva. 

Ett sätt att uppfylla dessa två behov är att dela arbetsuppgifter och strukturera dem i horisontella 

processer och aktiviteter. Det kan också urskilja ur en definition av en process: 

”en process innehåller en serie av aktiviteter med en tydligt definierad början och slut, som använder 

organisationens resurser för att upprepande omvandla mätbara objekt från en leverantör till ett 

förutbestämt resultat till kunden.” (Egnell, 1995). 

Det framgår av denna definition att en process är en kedja av aktiviteter som är sammankopplade inom 

företaget. Viktiga karaktärer för en process är att den har definierade kunder och leverantörer. Dessa 

finns även inom företaget där benämningen av interna kunder och leverantörer används. En internkund 

för en process är den person eller avdelning som en process levererar ett värde till. Inom en produktion 

är den närmaste interna kunden nästa processteg på tillverkningslinan.  

3.11 Produktionsmässig definition av slöseri 
Alla aktiviteter som genomförs i en process kan delas in i ”värdeskapande” och ”icke-värdeskapande” 

aktiviteter (Liker, 2009). Värdeskapande aktiviteter kan definieras som aktiviteter som bidrar med 

värde till en produkt för kunden. Värdet är de egenskaper hos produkten som kunden är beredd att 

betala för. Icke värdeskapande aktiviteter är aktiviteter som inte bidrar med något värde till produkten, 

dessa aktiviteter är inte kunden beredd att betala för vilket gör dessa till slöseri i processen (Liker, 

2009). Slöserier i en process kan delas in i åtta kategorier: 

 Överproduktion - tillverka mer eller tidigare än vad som behövs. 
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 Väntan - på att någonting ska hända 

 Lager - att lagra mer än vad som är nödvändigt 

 Rörelse - onödiga rörelser när medarbetarna utför sina jobb 

 Omarbete - reparationer och omarbete som inte tillför något värde för kund 

 Överarbete - att göra mer arbete än vad kunden kräver 

 Transporter - onödiga transporter 

 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet - var inte med bland de ursprungliga, men har sedan 

lagts till som det åttonde slöseriet. 

Dessa slöserier bör ett företag arbeta aktivt med för att minska på onödiga kostnader inom 

produktionen. Utöver att de inte bidrar med någonting värdeskapande till kunden och därför är en ren 

kostnad tar de upp tid från arbetade resurser inom processen som skulle kunnat användas till att skapa 

värde istället. Då resursen som genomför arbetet med den icke-värdeskapande aktiviteten blir låsta, så 

blir kostnaden för slöseriet dubbelt. Det tillkommer alltid en alternativkostnad vid beräkning av slöseri 

i processer. 

3.12 Kvalitet 
Kvalitet har som koncept flera definitioner och användningsområden. En vanlig definition av kvalitet 

är ”Fitness for use” (Juran, 2010) som också kan beskrivas som ”fitness for purpose”. Det betyder att 

för att en produkt ska uppnå en god kvalitet så måste produkten uppfylla kundens krav för användning. 

Det innebär att produkter som är tillverkade med högkvalitativa metoder och med hög precision kan 

vara tillverkade med dålig kvalitet ifall slutprodukten inte klarar av att uppfylla kunden krav. Det 

skulle till exempel kunna vara en komponent som är målad på ett korrekt sätt men i fel färg. Även ifall 

färgen och vidhäftningen är av god kvalitet så kommer produkten inte uppfylla kundens kvalitetskrav. 

Definitionen av kvalitet är kundorienterad, det innebär att det är kunden som avgör ifall produkten 

uppfyller kraven för god kvalitet eller inte. Det innebär också att processen som levererar en produkt 

till kund måste ha en förmåga att leverera rätt saker av rätt kvalitet för att processen ska anses vara av 

god kvalitet. Det innebär att en process med små variationer, bra flöde, bra takttid och som producerar 

med hög precision, INTE levererar med god kvalitet ifall den producerar fel saker. 

3.13 Kvalitet  och lönsamhet 
Enligt Sörqvist (Sörqvist, 2001) Finns det ett starkt samband mellan kvalitet och lönsamhet i ett 

företag. Ett företag som producerar med hög kvalitet får också en högre total lönsamhet. Det gör att ett 

företag kan öka sin totala lönsamhet genom att arbeta med att producera produkter med högre kvalitet. 

Detta sker på grund av: 

Kunden är beredd att betala ett högre pris för produkter med hög kvalitet. 

Produktionskostnaden kommer minska då mängden slöseri i produktionen kommer minska. Detta sker 

då mängden omarbetning och kassering minskar då produkten producerar korrekt redan från början 

(Ehresman, 1997). 

Investeringskostnader i form av lager och buffertar kan minskas då mindre omarbete kommer ske och 

mindre kontroll av produkterna kommer behövas Sörqvist (Sörqvist, 2001). 

Utöver dessa faktorer kommer en ökad kvalitet innebära att lönsamheten ökar genom högre 

vinstmarginal och bättre förmåga att konkurrera och därav kommer företaget kunna vinna fler ordrar. 
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Forskning visar även att det är bättre att arbeta aktivt med kvalitetsarbete för att öka lönsamheten än 

att försöka öka försäljningen (Harrington, 1987). Detta då arbetet att öka försäljningen kräver mer 

resurser som personal, material, utrustning vilket påverkar lönsamheten negativt. Försäljning sker 

också i den externa miljön medan det mesta av kvalitetsarbetet sker i den interna miljön, vilken är mer 

kontrollerbar och förutsägbar (Bruzelius, 2011). Det leder direkt till att ett kvalitetsarbete för att 

förbättra lönsamheten är förenligt med mindre risk än arbete i en extern miljö. Ifall ett företag arbetar 

med stora kontrakt blir den då också resultatet extra känslig för ifall ett arbete att öka försäljningen 

uteblir.      

   

3.14 Kvalitetskostnad 
Kvalitetskostnad eller begreppet ”Cost of poor Quality” definieras av Juran som: ” de kostnader som 

orsakas av defekta enheter, ofullkomliga processer eller förlorade försäljningsintäkter”. 

”Cost of poor quality” kan delas upp i delkostnader som uppkommer inom en verksamhet (Bergman, 

2007): 

 Interna felkostnader: Kostnader orsakade av att avvikelser upptäcks internt. Kostnader 

uppkommer då dessa avvikelser som måste åtgärdas. Exempel på interna kostnader är 

kasseringar, omarbetning och väntetider. 

 Externa felkostnader: kostnader som uppkommer av att fel upptäcks hos slutkund. exempel på 

kostnader är reklamation, förlorad goodwill, garantikostnader och servicekostnader. 

 Kontrollkostnader: kostnader kopplade till kontroller av produkter för att förhindra 

kvalitetavvikelser. Exempel på dessa kostnader är mottagningskontroll, tillverkningskontroll 

och slutkontroll. 

 Förebyggande kostnader: kostnader för kvalitetbefrämjande åtgärder inom ett företag.  

Av dessa kostnadsslag är interna felkostnader den kostnad som är lättast att upptäcka och åtgärda. Att 

sänka interna felkostnader gör också att övriga kostnadsposter automatiskt minskar. En vanlig 

tumregel är att den totala kostnaden för kvalitetsavvikelser ökar med en tiopotens ju längre fram i 

utvecklings- och produktionsprocessen som felet upptäcks. Detta gör att det är fördelaktigt att ha ett 
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kvalitetssystem som kan upptäcka och åtgärda avvikelser tidigt för att på så sätt sänka kostnaden.  

 

Figur 2 Kvalitetskostnad 

Inom svenska industrin uppskattas kvalitetbrister till 10-30% av företags totala omsättning (Bergman, 

2007). 

3.15 FMEA-analys 
Felmods-och-feleffektanalys,FMEA, är ett verktyg som används för tillförlitlighetsanalys av produkter 

och processer. FMEA är ett systematiskt sätt att gå igenom en produkt- eller processfunktion, felsätt, 

felorsaker och felkonsekvenser (Bergman, 2007). FMEA genomförs som en kvalitativ analys av 

sambandet mellan felsätt och motsvarande felkonsekvenser på systemnivå och kopplar dessa till 

åtgärder för att förhindra feluppkomst eller reducera felkonsekvenser. En FMEA kan användas som ett 

kvalitativt verktyg för att göra en grov analys i ett planeringsstadium med syfte att undersöka 

tillförlitlighet (Bergman, 2007). En process-FMEA är ett sätt att värdera en process och hur fel i den 

kommer påverka en verksamhet. En process-FMEA kan användas som underlag för förbättringsarbete 

så resurser allokeras till rätt projekt. Resultatet från en FMEA redovisas på en FMEA blankett. Viktigt 

är att blanketten är enkel att använda för att möjliggöra att en FMEA-analys är ett enkelt verktyg som 

inte är tidskrävande. Fördelen med FMEA-analyser är att fel kan upptäckas på ett tidigt stadie och 

därigenom förebyggas (Janhager, Persson, & Warell, 2002). Detta skapar förutsättningar för ett 

proaktivt arbete. Då ett fel kan upptäckas i ett tidigt stadie sjunker också kostnaden för att åtgärda 

felet. Kostnadsutvecklingen för att åtgärda ett fel beskrivs i figur 2. 

Arbetsgången att ta fram en FMEA är att bedöma ett system ur ett antal faktorer: 

 Process eller funktion: Beskriver funktion eller process. 

 Möjliga felsätt: beskriver möjliga fel som kan uppstå. 

 Möjliga effekter av fel: beskriver möjliga effekter ifall ett fel uppstår. 

 Möjliga orsaker till fel: beskriver orsaken till att felet uppstod 

 Existerande kontroller: undersöker ifall kontroll för felupptäckt finns. 

Efter den inledande beskrivningen och identifieringen av möjliga fel rangordnas felen efter 

felsannolikhet, allvarlighetsgrad och upptäcktssannolikhet. Dessa faktorer räknas ihop till ett 
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risktal(risk priority number) för varje fel som är beslutsunderlag för vilka felmoder som ska 

prioriteras.  

3.16 Lean manufacturing – Arbete med leverantörer 
Inom fordonsindustrin har trenden de senaste 30 åren varit att allt större del av fordonets komponenter 

köps in från underleverantörer. Mellan 50-80% av det totala värdet köps in från leverantörer (Liker, 

2009). Bilföretaget Toyota har inom sitt produktionssystem ”Toyota production system”(TPS) 

identifierat samarbetet med leverantörer som en viktig del i arbetet att minska ledtider och sänka 

kostnaderna på Toyotas produkter. Toyota kan inte sänka sina inköpskostnader i någon väsentlig 

omfattning om inte leverantörerna kan minska sina kostnader lika mycket (Liker, 2009). Detta skapar 

ett behov av att arbeta tillsammans med leverantörer och hjälpa och utmana dem för att förbättra sig. 

Inom TPS och Lean anses ansvaret för kostnadsreduktion i värdeflödeskedjan vara delat mellan 

leverantör och företaget som är kund. Detta har skapat grundläggande principer som leder till det 

framgångsrikt arbete med leverantörer inom Lean produktion (Liker, 2009): 

 Bedriv praktiska utvecklingsprojekt tillsammans med leverantörer för att bygga förtroende 

och växa tillsammans. Detta skapar en naturlig kontaktyta för kommunikation och lärande för 

alla deltagande parter. 

 Skapa en organisation av ”experter” som understödjer leverantörer i kvalitets- och 

utvecklingsarbete. Detta gör att leverantörerna alltid kan ha tillgång till expertkunskap och 

vilken inriktning kunden vill att arbetet ska gå.  

 Undvika bestraffningar vid fel och istället fokusera på att belöna åtgärder för att hantera de 

problem som uppstår.  

 Skapa ärliga affärsförbindelser där leverantör och kund delar på vinsten av förbättringar. 

Detta skapar ett driv hos leverantörerna att själv delta aktivt i förbättringsarbete då de själva 

kan se vinsten bortom den enskilda affären med kunden. 

Dessa principer grundar sig i grundtanken med TPS och Lean där ständig förbättring är grunden till ett 

lyckat resultat. Detta sätt att arbeta tillsammans med leverantörer gör att företag slipper de problem 

med kvalitet och ledtider som uppstår i det traditionella sättet att arbeta med leverantörer där 

kostnadspress är det övergripande målet (Gadde, 2001). Vid det traditionella synsättet vid inköp gör 

kostnadspressfokusen att leverantörerna väljer att endast uppfylla minimumkraven för att få leverera 

och själva fokuserar på att producera med en ”tolererad kvalitet” istället för att överträffa kundens 

förväntningar. Det köpande företaget får inte bara försämrad kvalitet och längre ledtider, de 

kostnadsreduktioner som genomförts vid prispressen försvinner i ökade kostnader i den egna 

produktionen som många gånger är mångdubbelt större än vinsten av prispressen (Bergman, 2007).     

3.17 Val av underleverantör 
Valet av underleverantör är det enskilt största beslutet vid ett arbete med en ny leverantör. 

Leverantörens förutsättningar kommer påverka både priset men även kvalitén på produkterna som det 

köpande företaget kan förvänta sig få (Alan Rushton, 2010). 

Faktorer som finns att beakta vid valet av underleverantör är: 

 Kostnad: Kostnaden för inköp ska inte överstiga den totala kostnaden som det hade kostat att 

producera en vara inom företaget.  

 Personalens utbildningsnivå: Har leverantörens personal rätt kompetens för att kunna leverera 

produkter av en god kvalitet? 
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 Distribution: Leverantören måste kunna leverera komponenter med en tillräckligt hög 

precision. Annars kan värdeflödeskedjan inom företaget påverkas negativt då kostnader i 

senare led ökar.  

 Produktionsförmåga: Leverantören måste ha tillgång till den produktionsteknik som behövs 

för att kunna tillverka komponenter med rätt kvalitet. 

 Service: Leverantören måste ha en förmåga att kunna leverera en servicenivå i enlighet med 

det köpande företagets krav. 

För att kunna genomföra detta val av underleverantör krävs detaljerad data från leverantören för att 

säkerställa att urvalsprocessen sker på ett korrekt sätt.   

I detta arbete bör därför en ”preparation of request for proposal(RFP) användas för att fylla tre 

grundläggande krav (Alan Rushton, 2010). 

 Skapa standardiserade specifikationer som utgångskrav vid valet av underleverantör 

 Använda en standardiserat svarsobjekt vilket gör att alla underleverantörs kandidater svara på 

samma sätt vilket förenklar urvalsprocessen. (Alan Rushton, 2010). 

 För att upprätthålla en rättvist informationsflöde mellan alla inblandade parter. 

 

För det köpande företaget skapar arbetet med en RFP fördelar i arbetet i form av överblick över 

situationen 

 Designa ett logistiksystem som möter kraven för servicenivån inom företaget 

 Identifierar viktiga resurser som för att kunna genomföra en operation(personal, kunskap, 

utrustning, verktyg) 

 Uppskatta kostnaden och resursbehovet i arbetet med underleverantören. 

 Klarlägga behovet av information och kunskapsutbyte med underleverantören i ett tidigt 

skede.  

Inprisning vid försäljning: underleverantörer prisar in både sina fasta och sina rörliga kostnader. 

Outsourcing har blivit populärt då en fokusering på kärnverksamheten lever till lägre styckekostnader 

och även behöver företag mindre investeringskostnader i form av maskiner m.m. Men köpande företag 

måste beakta att leverantören prisar in slöseriet i priset på produkten. Så för att ett företag ska kunna 

tjäna på en produktionsstrategi där man arbetar mycket med underleverantörer som måste 

leverantörerna få möjlighet att kunna arbeta effektivt och själva ha en god lönsamhet. 
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4. Metod 
I följande kapitel beskrivs generella metoder för genomförandet av examensarbetet, samt den 

teoretiska grunden för val av metodik. Med metod menas ett vetenskapligt sätt att komma närmare det 

ämne som skall undersökas och hur det är tänkt att behandlas (Ejvegård, 2009).  

4.1 Undersökningsmetodik 
Det finns två huvudinriktningar som kan användas i en vetenskaplig studie, det positivistiska och den 

hermeneutiska tillvägagångssättet. I det hermeneutiska tillvägagångsättet utgår en studie ifrån att få en 

helhetsförståelse för ett system. Detta tillvägagångsätt betyder att undersökaren försöker få varje 

persons och process syfte och hittat det bästa sättet att genomföra en aktivitet på. Utgångspunkten blir 

då en studie av händelser, erfarenheter och koppla dessa till en teoretisk grund. Undersökningen 

genomförs genom dialog, intervjuer och insamling av data som tolkas och sätts in i helhetsbilden av 

systemet.  

Det positivistiska tillvägagångssättet förlitar sig på en vetenskaplig logik där varje event eller 

systemdel kan förklarar genom vetenskapliga modeller eller teorem. Empirisk testning och mätning 

krävs i stor utsträckning för att ett resultat ska kunna betraktas som validerat. Utgångspunkten i 

metodiken är oftast att beskriva ett fenomen genom vetenskapliga modeller. (Wallèn, 1993) 

Denna studie kommer kombinera dessa två undersökningsmetodiker, där stor del av informationen och 

data kommer vara av verbal karaktär och inhämtas i intervjuer och deltagande i arbetsuppgifter. 

Processer kommer kartläggas genom inhämtning av processkartor men även verifiering där processer 

kartläggs genom direkt undersökning och Värde-flödes-analyser (Alsterman, 2008).  

Resultat kommer därefter kopplas till vetenskapliga modeller för att förklara nuvärdet. Därefter 

kommer en analys av nuläget att presenteras. Från analysen av nuläget kommer ett förbättringsförslag 

presenteras som ska uppfylla ställda krav på processförbättringen.  

4.2 Kvantitativ metod 
Kvantitativa metoder innebär att undersökaren samlar in empiriska och mätbara data för att undersöka 

relationen mellan dessa (Bell, 2006). Kvantitativ data är alltid mätbart och lämpar sig för behandling 

av statistiska metoder. Insamling av kvantitativ data kan ske genom strukturerade intervjuer eller 

enkätundersökningar. 

4.3 Kvalitativ metod 
Kvalitativa undersökningar kan betraktas som upplevelser eller tolkningar av fenomen (Wallen, 1993). 

Insamling av kvalitativ data karakteriseras av insamlingsmetodiken där djupintervjuer eller fältstudier 

är vanliga. Resultatet av kvalitativa studier är oftast inriktade på upplevelser, syfte och mål istället för 

statistiska resultat. Detta lämpar sig för att kunna svara på frågor av ”varför”-typ och undersöka rot-

orsak av ett handlande.    

4.4 Intervju 
Intervjuer som insamlingsmetod av information och data är en väl använd metod i många olika 

discipliner. Att använda intervjuer som metod lämpar sig speciellt bra när frågeställningen är komplex 

och det är osäkert var svaret på frågan kan återfinnas (Denscombe, 2010 ). Intervjuer kan delas upp i 

kvantitativa intervjuer eller kvalitativa intervjuer. De kvantitativa intervjuerna syftar till att mäta 

förekomsten och samvariationerna medan kvalitativa intervjuer syftar till att förstå samvariation 

mellan variabler för att kunna svara på frågan ”varför” (Patel, 2003). I denna undersökning finns det 

ett behov av att kunna svara på ”varför”-påståendet. Därför har intervju fokus valts till att ligga på 



16 

 

kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer anses också vara viktigt att genomföra då det är svårt att 

veta var i organisationen svaret på frågeställningarna kan finnas.  

4.5 Betraktande av information 
Med insamling av information från intervjuer kan undersökaren vara ute efter två olika synsätt från 

den intervjuade; respondent eller informant. Respondenten ger en beskrivning av sina upplevelser 

varav information ej ifrågasätts innan tolkning. Syftet är att få en subjektiv beskrivning av den 

intervjuades upplevelser. Informanten ger en objektiv beskrivning av en verklighet som inte ska 

innehålla subjektiva inslag (Patel, 2003). Informationen från intervju verifieras därför för att 

säkerställa trovärdigheten. För att kunna utforma en väl fungerande process som kan lösa 

problemformuleringen kommer en så stor del som möjligt av underlaget verifieras.  

4.6 Val av metodik 
Valet av undersökningsform grundar sig i problemformuleringen då olika undersökningsformer har 

olika för-och nackdelar (Bell, 2006). Valet av metod kommer styras av behovet, vilket kommer styra 

vilka undersökningar som kommer genomföras. För detta examensarbete har en blandning av 

kvalitativa och kvantitativa undersökningar valt. Detta på grund av de många aspekter som måste 

betraktas för att en process ska standardiseras på ett korrekt sätt. Det är viktigt att få en förståelse för 

krav om förväntningar från både interna och extern kunder till processen vilket är varför 

undersökningen inte bara är riktat internt på BAE Systems utan även i stor utsträckning undersöker 

externa produktionsmiljöer.       

4.7 Data 
Data som används kommer vara tillhandahållen av BAE Systems interna affärssystem. Data 

tillkommer främst från affärssystemet SAP, och PDA men information kommer även presenteras från 

CM- och TLC-portalen. Data tillhandahålls även från en del leverantörers affärssystem Monitor. Data 

som inte ska vara känd av allmänheten från affärssystemen kommer inte presenteras. Då systemen 

används aktivt i den dagliga verksamheten kommer det finns en risk för att data förändras efter 

redovisat examensarbete. Därför är det mycket viktigt att betraktaren är medveten om 

publikationsdatumet för rapporten. 
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5. Genomförande/Arbetsgång 
I detta avsnitt presenteras tillvägagångsätt för genomfört arbete med beskrivning av genomförda 

aktiviteter och undersökningar 

5.1 Organisation kartläggning 
Genomför en organisationskartläggning med ett top-down perspektiv. Kartläggningen börjar med att 

betrakta hela företagets värdeflöde till att zooma in processen emot avdelningen för extern produktions 

verksamhet. Detta sker genom genomgång av dokumentation av organisationsprocesser. 

Kartläggningen sker även praktiskt där Lean principen om genchi genbutsu(gå ut och se) (Liker, 

2009)används. Principen innebär att undersökaren följer med i det dagliga arbetet i en process för att 

få förståelse för hur processen fungerar praktiskt.  

5.2 Kvalitativa intervjuer 
Genomför kvalitativa intervjuer för att få en förståelse för verksamheter som berörs av 

problemställningen. Fokus kommer ligga på nyckelpersoner som sitter på kunskap om viktiga resurser 

eller som har viktiga roller i processen. Exempel på nyckelpersoner är processägare och processledare. 

Intervjuer kommer genomföras med: 

 Leverantörsrepresentanter inom produktion 

 Leverantörsrepresentanter inom ledningssystemet 

 Personer som arbetar inom extern produktions processer 

 Personer som arbetar vid angränsande processer till extern produktion. 

- Kvalitetsutveckling 

- Operativt Inköp 

- Mottagning 

- Produktionsberedning 

- Personer med ledningsansvar 

5.3 Styrande dokument 
Genomgång av styrande dokument som styr och utformar verksamheten. Dokumenten återfinns på 

BAE Systems interna nätverk med dokumentnummer AMXXXX(där X är ett nummer mellan 1-9). 

Styrande dokument med koppling till leverantörskontrakt eller produktion prioriteras.  

5.4 Processkartläggning 
Kartläggning av processer kopplade till extern produktion och processer som levererar till extern 

produktions processer. 

5.5 Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomförs för att få nödvändig kunskap för att hitta viktig information inom ett 

problemområde för att kunna göra avgränsningar( (Patel, 2003). Litteraturstudien ska sättas in i ett 

sammanhang och utgå från problemformuleringen men även från nuvärdesanalysen. I detta arbete sker 

litteraturstudien parallellt med organisation- och processkartläggningen då behovet av 

kunskapsinhämtning styrs av resultatet från kartläggningen. 
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5.6 Processkartläggnings-workshop 
Individuella processkartläggnings-workshops med nyckelpersoner där de får rita upp process kartor 

över hur de arbetar utan stöd från styrande dokument. Detta med syftet att förstå hur arbetet i 

verkligheten skiljer sig från de dokumenterade processerna. Workshopen ska även kartlägga hur 

arbetsmetoden i olika processer skiljer sig beroende på personen som genomför arbetet.    

5.7 Besök hos leverantörer 
Besök leverantörer för att få en förståelse för verksamheten och informationsflödet mellan BAE 

Systems och leverantörer. Vid besök sker rundvandring och beskrivning av verksamhet. Intervjuer 

med nyckelpersoner genomförs även som underlag för examensarbetet.  Principen om genchi 

genbutsu(gå ut och se)(Liker,2009) används även på alla leverantörer. 

5.8 Kravspecifikation 
Med resultatet av undersökningarna och nuvärdesanalysen kommer en behovsanalys och 

kravspecifikation sammanställas.   

5.9 Sammanställning av data 
Insamlad information och data kommer att bearbetas inför analys genom följande process: 

 Börja med organisation och system överblick.  

 Därefter kvalitativa intervjuer för att få en förståelse för en komplex frågeställning. Koppla 

ihop intervjuerna med organisationsstrukturen 

 Genomgång av styrande dokument samt den teoretiska processkartläggning. Jämför dessa med 

informationen från intervjuer för att söka efter överenstämmelse och där det finns avvikelse 

mellan dokumenterad organisation och verklig organisation.  

 Genom ”workshop” sju ledningsverktygen” (Bergman, 2007)fastställa hur avdelningen 

egentligen arbetar för att uppnå syftet med verksamheten. 

 Besök hos underleverantör för att få en förståelse för deras verksamhet. 

 Undersöker anliggande processer för att se inom vilket ramverk avdelningen ska verka inom, 

samt vem som producerar ingången variabler. 

 Undersöka loggad data om mängden avvikelser 

 Analys 

 Förbättringsförslag 
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6. Nulägessanalys 
I detta avsnitt presenteras berörd verksamhets nuvarande processer med ett top-down perspektiv. 

6.1 Företagsstruktur 
I detta avsnitt beskrivs företagets övergripande process med en fokusering på berörd avdelning på 

företaget för att beskriva var i organisationen extern produktion befinner sig i arbetet med Build-to-

Print och leverantörer.   

6.1.1 Processnivå 0 

Processnivå 0 beskriver företagets övergripande process med stödprocess och ledningsprocess samt 

huvudprocess. 

 

Figur 3 Processnivå 0 

Ledningsprocessen har till uppgift att stödja leveransprocessen med direktledning samt personal och 

finansiell ledning.  

Leveransprocessen är BAE Systems huvudprocess och beskriver arbetet från hur företaget vinner 

kontrakt till leverans av produkt till kunden samt eftermarknadsarbete med support och stöd till 
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kunden. Stödprocessen består av processer med uppgift att stödja huvudprocessen.  Processerna 

omfattar aktiviteter som anläggningsstöd, hantering av patent och industrisamverkan. 

På processnivå 0 skapas en övergripande struktur för hur hela företaget ska arbeta med att leverera ett 

värde till kunden. I detta arbete kommer processen för att producera att rymmas inom begränsningarna 

av arbetet.  

6.1.2 Processnivå 1- Producera 

Processen producera beskriver hur en produkt för kundens räkning ska produceras. Processen omfattar 

från vunnet kontrakt till slutkontroll av produkt innan leverans. Själva produktionen av BAEs Systems 

produkter är starkt format av att produkterna är till hög grad kundanpassade. Produkterna bygger på tre 

grundsystem (se avsnittet produkter) som ska lösa tre olika uppgifter för kunden. Kundens 

kravspecifikation på produkterna kan variera väldigt mycket då BAE Systems ska kunna leverera 

produkter över hela världen där klimat och andra yttre förutsättningar kan skiljas mycket. Även syftet 

med produkten kan från kundens sida variera i stor utsträckning vilket också påverkar 

kravspecifikationen. Dessa två faktorer gör att produktionen måste ha en förmåga att kunna tillverka 

kundanpassade produkter där många delar inte följer ett standardupplägg ( källa Kent Johansson alt 

någon på marknad). 

 

Figur 4 Process för producera 

 

I processen för produktion innefattas alla tre typer av system som hanteras av BAE Systems; 

delsystem, Build-to-Print och plattform. I processen finns även aktiviteter och underprocesser som 

ansvar för avvikelser och förbättringsarbete.  

 

6.1.3 Processnivå 2 – Extern Produktionsförbereda och Produktionsstödja 

Inom processen för Externt produktionsstöd och förberedande processer för produktion hos 

underleverantör. Avdelningen som innefattas av processen (extern produktion) har både uppgifter som 
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innefattar stöd till andra processer och avdelningar med expertkunskap och ”know-how” och uppgifter 

kopplat till ett kontinuerligt förbättringsarbete mot underleverantörer. 

6.1.4 Processnivå 3  

På processnivå 3 återfinns två processer som faller inom ansvaret för Extern produktions arbete. Dessa 

två processer benämns ”externt produktions stödja” och ”externt produktionsförbereda och 

produktionsstödja”.  

Externt produktions stödja 

Processen för ”externt produktions stödja” beskriver arbetet i att överföra kunskap och teknik till 

leverantörer för att det ska kunna producera komponenter åt BAE Systems med god kvalitet. 

Leverantörerna arbetar med underlag från BAE Systems vilket skapar ett behov av att kunna överföra 

teknik och kunskap till underleverantörerna.      

(Systems)

 

Figur 5 Externt produktions stödja 

Underlag för överföring av produktion till extern part skapas i en transfereringsplan. 

Transfereringsplanen skapas för att beskriva behov och process för överföringen. Grund för 

transfereringsplanen är tre processer: 

 val av leverantör som beskrivs i ”vald leverantör”(se appendix anliggande processer) 

 ett produktionsunderlag som beskriv i ”produktionsunderlag( se appendix anliggande 

processer) 

 Resultat från köpa-/tillverka analys (se appendix anliggande processer) 

Transfereringsplanen är idag behovsanpassad och formas efter produktens och underleverantörens 

behov. Detta gör att utformningen av de styrande dokumenten samt processen i sin helhet kan variera 

mycket beroende på leverantör.   

Externt produktionsförbereda och produktions stödja 

Processen för externt produktionsförbereda och produktionsstödja beskriver det löpande 

förbättringsarbetet med att stödja leverantörer i att producera med expertkunskap och 

underlagsberedning.  
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Figur 6 produktionsförbereda 

I det dagliga arbetet ingår stöd vid förbättringsarbete och revision av underleverantörer. Arbetet utgår 

ifrån det behov som finns vid den externa tillverkningen och är direkt kopplat till överföringen av 

produktion. Denna koppling kan sammanfattas i tre punkter. 

 Vilken teknik eller produktion som har överförts till leverantör. En tydligt definierad 

inköpsnivå är också viktig i detta steg.   

 Hur överföringen har gått till. Detta påverkas av vilket underlag som finns tillhandahållet. 

Överföringsprocessen styrs både av vilket underlag som BAE Systems producerar men också 

av vilket underlag som leverantörerna efterfrågar.    

 Vilket behov av stöd som finns hos leverantörerna. Detta påverkas av leverantörens 

kunskapsnivå, vana att arbeta med en specifik tillverkningsteknik och vilka processer som 

finns tillgängliga för att stödja arbetet och säkerställa kvalitet. 

Extern produktions stödjande roll i andra processer 

Extern produktion har även en stödjande roll i interna processer vid BAE Systems. Personal från 

extern produktion ska även kunna delta och stödja vid underlagsberedning, inköpsanalysprocessen, 

ändringshantering samt även samordning vid större leverantörsförbättringsprojekt som införande av 

nya standarder.  

6.1.5 Överföring och Produktionstödjan  

I processen för produktionsstöd sker stora delar av kontakten med leverantörerna via TLC-portalen. 

TLC-portalen är ett nätverk som både BAE Systems och leverantörerna har tillgång till. TLC-portalen 

används vid överföring av tekniskt underlag och beskrivningar till leverantör.  

6.1.6 Överföring från PDA till TLC-portalen 

Efter köpsanrop av leverantörer för ett Build-to-Print system eller komponent får personal från extern 

produktion till uppgift att överföra underlag från PDA till TLC-portalen. Då PDA inte är ihopkopplat 

med TLC-portalen kan ingen automatisk överföring ske vilket gör att personal vid extern produktion 

genomför överföringen av underlaget till TLC-portalen manuellt. I denna process omarbetas 

underlaget till filformat som leverantörerna kan producera efter. Detta sker då många leverantörer inte 

har möjlighet att producera eller genomföra kvalitetskontroll med filformatet som finns i PDA. 

Vanligaste filformatet som efterfrågas är DFX, STP och PDF-filer.  

 DFX: Efterfrågas för att kunna förenkla tillverkningen och minska ledtiden hos leverantör 

vid bearbetning. 

 STP: Får enligt avtal inte användas som produktionsunderlag med efterfrågas av leverantörer 

då de vill kunna kvalitetskontrollera produkterna före och efter tillverkning för att kunna 

förbättra sin förmåga att leverera med bättre kvalitet. 
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 PDF 

6.1.7 Hämtning av underlag 

Underlaget hämtas av leverantör för tillverkning. Leverantören väljer i detta skede att producera mot 

underlaget eller vid oklarheter återkomma till extern produktion med en teknisk fråga.      

I denna process finns det skillnader i arbetsmetodik beroende på individ. Processen är inte fullt 

standardiserad. I Figur 9 och 10 beskrivs arbetsmetodiken för två personer som arbetar med 

produktions stödja och uppföljning av tekniska frågor. 

6.1.8 Person nummer 1 

Person nummer 1 delar upp arbetet i tre faser; leverantörskontakt, inköp samt teknisk fråga. Första två 

faserna sker kontinuerligt medan teknisk fråga uppstår vi problem eller avvikelser hos leverantör. 
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Figur 7 Person 1 

 

6.1.9 Person nummer 2 

Person nummer två delar upp arbetet i fyra faser där de första två faserna är en blandning av arbete 

med inköp samt anliggande processer. Från dessa två kommer en teknisk fråga från leverantör som 

startar processerna teknisk fråga och utredning. Processen ”teknisk fråga” handlar främst om att hitta 

en kortsiktig lösning på avvikelsen för att produktionen inte ska stanna upp. Utredning syftar till att 

åtgärda avvikelsen och uppdatera underlaget till leverantörer.  
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Figur 8 Person 2 

Det finns många likheter mellan arbetssätten men även en del skillnader. Skillnaderna är särskilt 

framträdande vid hanteringen av en teknisk fråga. Den ena processen är fokus att starta en 

ändringshantering så forts som möjligt medan den andra vill komma igång med produktionen igen för 

att förhindra förseningar.  

 

6.1.10 Kommunikationsstruktur 

Dagens kommunikationsstruktur är skapad efter ett ramverk där kommunikation mellan 

underleverantör och BAE Systems endast ska ske via ett operativt inköp eller via extern produktion 

vid tekniska frågor. Det innebär i praktiken att efter ett upprättat leverantörskontrakt ska endast 

kommunikation mellan leverantör och BAE Systems ske antingen via operativt inköp eller extern 

produktion vid alla frågeställningar och beslut. Det gör att det finns ett samordningsansvar på operativt 
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inköp och extern produktion.  Dock visar det sig att det finns fler kontaktytor som inte är beskrivna i 

processer.  

6.1.11 Kommunikation via operativt inköp 

Kommunikation till leverantör sker via operativt inköp vid beställning av material eller komponenter. 

Kommunikation upprättas när ett behov uppstår inom produktion av komponent, delsystem eller 

material. När behovet uppstår skickas en beställningsorder till operativt inköp som efter samverkan 

med extern produktion genomför en beställning från leverantör. Valet av leverantör har i detta läge 

redan genomförts av strategiskt inköp. Valet av leverantör genomförs efter en kravspecifikation som 

baseras på interna krav från BAE Systems samt krav från kund. 

6.1.12 Kommunikation via extern produktion 

Extern produktion ska arbeta med övrig kommunikation med leverantörer när det gäller tekniska 

frågor, överföring av teknisk information och koordinering av resurser på BAE Systems. Vid behov av 

informationsutbyte mellan annan avdelning eller personal på BAE Systems med leverantör ska 

personal från extern produktion samordna kommunikationen och driva processen. Detta för att 

undvika att parallella kommunikationsprocesser mellan leverantörer och BAE Systems uppstå vilket 

skulle kunna leda till att information går förlorad. Detta gör också att leverantörer alltid vet var inom 

BAE Systems som de ska vända sig oavsett frågeställning. Detta standardiserade kommunikationssätt 

gör också att personal på BAE Systems också vet direkt var de ska vända sig vid frågor angående 

inkommande komponenter.      

6.1.13 TLC-portalen 

TLC-portalen är det informationssystem som används i överförandet av underlag till leverantörer. 

Behovet av TLC-portalen kommer från att leverantörer inte har tillstånd att själva hämta underlag från 

PDA på grund av säkerhetsnivån som finns på BAE Systems.  

Överföringen av underlag från BAE Systems interna system till TLC-portalen sker manuellt. En 

produktionsingenjör går in i BAE Systems interna informationssystem och hämtar det underlag som 

leverantören behöver var efter det laddas över till TLC-portalen och blir tillgängligt för leverantören.  

6.1.14 Underlagskomplettering 

Underlaget som skapas till leverantör produceras i processen för underlag(se appendix anliggande 

processer). Då leverantören har behov av underlag i andra filformat eller annan upplägg än vad som 

tillhandahålls av BAE Systems standardunderlag (se intervjuer med leverantör) så är underlaget 

tvunget att omarbetas av extern produktion för att leverantören ska kunna producera med förväntad 

ledtid och kvalitet. Behovet av underlag (se intervjuer) är framför allt DFX filer och STP-filer men 

även behov av utökade monteringsanvisningar finns.  

 

6.1.15 Drivande faktor i förbättringsarbetet: teknisk fråga 

Dagens arbete med leverantören är i stor utsträckning drivande av tekniska frågor från 

underleverantören. En teknisk fråga uppstår när något är oklart i underlaget (underleverantör kan ej 

producera mot rådande underlag) eller att ett fel har uppkommit i produktionen som leverantören 

behöver hjälp med från extern produktion.  

Den tekniska frågan påbörjar en utredningsprocess med syfte att lösa uppkommet problem och 

säkerställa kvalitén. 
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Efter formulering av teknisk fråga från leverantör finns det två olika arbetssätt att hantera den tekniska 

frågan.  

Det första arbetssättet påbörjar ett arbete att hitta ansvariga för specifik del eller system. Samtidigt 

påbörjas en teknisk utredning av den tekniska frågans underliggande orsak, problemformulering med 

utgångspunkt i information från leverantören. Tillsammans med ansvarig konstruktör eller annan 

resurs på BAE Systems skapas ett förslag på en kortsiktig lösning samtidigt som information som kan 

användas för en långsiktig lösning för kvalitetsavdelningen. Ifall underlaget visar sig vara korrekt 

övergår arbetet i produktionsstöd till leverantör där förbättringsarbete ska säkerställa att felet ej 

uppkommer igen. 

Den andra utredningsprocessen utgår från underlaget kopplat till produktionen hos leverantör. Den 

tekniska frågan påbörjar en granskning av underlaget för extern produktion. Med utgångspunkt i 

underlaget skapas en kortsiktig lösning på problemet fram. Ifall underlaget visar sig vara korrekt 

övergår arbetet i produktionsstöd till leverantör. Information till en långsiktig lösning skapas också 

och förs över till kvalitetsavdelningen som ansvarar för en långsiktig lösning på problemet som är 

kopplat till den tekniska frågan. Ansvaret för långsiktig lösning är delat mellan kvalitetsavdelningen 

och tekniska resurser på produktionsavdelningen på BAE Systems.        

Det finns tre möjliga åtgärder för kortsiktig lösning. Rödritad ritning, produktionsanpassning eller 

produktionsstopp. 

 Produktionsstopp innebär att produktionen stoppas på grund av felet som är grunden till den 

tekniska frågan. Produktionen är då stoppad fram tills den långsiktiga lösningen kan utreda 

hur felet ej ska uppkomma igen. 

 Produktionsanpassning innebär att den producerade komponenten omarbetas för att kunna 

produceras med utgångspunkt i produktionsförutsättningarna som finns hos leverantör.  

 Rödritad ritning innebär att ett nytt ritningsunderlag produceras som uppfyller både funktions 

och produktionskrav. Den rödritad ritning blir underlag för vidare produktion samt 

omarbetning hos leverantör utan ritningsattestering. Detta för att produktionen ska hinna 

genomföras då granskningsprocessen för ritningar är för lång för att leverantör ska hinna 

producera mot angiven leveranstid. Detta kan dock medföra att en ritning som är felaktig 

efter ombearbetning kan bli felaktig och felet upptäcks inte då den inte blir kontrollerad. 

 

Ändringsbegäran 

Med utgångspunkt i den kortsiktiga lösningen skapas underlag för en ändringsbegäran. Processen för 

ändringsbegäran finns i dokument ”instruktion för ändringbegäran” samt beskrivs processen i 

appendix ’Anliggande processer’. 

Ändringbegäran registreras i CM-portalen i BAE Systems interna hanteringssystem, därefter kopplas 

ärendet till ansvarig och ett ”Förslag till förändringsorder”(FÄO) skapas och behandlas vid ett 

”Begäran om ändringsorder möte”(BÄB-möte). Med FÄO som utgångspunkt utreds 

förändringsanmodan på samma sätt som nya produkter varefter det avslås eller godkänns och går in i 

PDA. Vid en ändring genomför ansvarig konstruktör förändringen varefter den granskas av en annan 

konstruktör. Ifall genomförd ändring godkänns av granskande konstruktör skickas det nya underlaget 

för granskning på berörda avdelningar med expertkunskap i komponentens användning eller 

produktion, samt även till administrativa experter. Dessa återkoppla med eventuella synpunkter 
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varefter ett möte godkänner ändringen. Ett nytt reviderat produktionsunderlag har då skapats som 

intern produktion eller leverantören ska producera efter.   

6.1.16 Produktionsberedning 

För komponenter som tillverkas på BAE Systems internt sker en beredning av 

konstruktionsunderlaget. Beredningen beskriver hur en komponent ska tillverkas eller monteras utifrån 

konstruktionsunderlaget. Bredningen avgör monteringsordning av komponenter och avdelning som 

ska genomföra monteringen. Under konstruktionsfasen finns en huvudberedare som är ansvarig att 

analysera och bearbeta konstruktionsunderlag med ett produktionstekniskt fokus.  

Vid tillverkning av Build-to-Print-system är leverantören ansvarig för att genomföra 

produktionsberedning. I detta fall får leverantören tillgång till konstruktionsunderlaget varefter 

leverantören bereder för produktion. Till skillnad från intern tillverkning har inte leverantörer av 

Build-to-Print kännedom om komponentens systemfunktion, användningsområde eller tänkt 

monteringsorder. Leverantören ska likt huvudberedaren på BAE Systems återkoppla till konstruktör 

för nödvändiga konstruktionsändringar för att komponentens funktion ska uppfyllas.            

6.1.17 Val av leverantör 

Det är idag oklart hur valet av leverantörer av Build-to-Print egentligen har gått till. Beroende på vem 

på BAE System som tillfrågas så finns det olika svar. Idag finns det en arbetsprocess för hur val av 

nya leverantörer går till, men nuvarande leverantörer av Build-to-Print-system har inte gått igenom 

denna process. Det finns indikationer på att valet av leverantörer skedde baserat på tillgängliga 

verktyg när samarbete först upprättades, därefter har komponenter fördeltas så leverantörer fortsätter 

leverera inom en viss komponentfamilj. Dock kan detta inte bekräftas. 
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7. Empirisk studie 
Beskrivning av genomfördet av de empiriska studier som ligger till grund för examensarbetet.  

7.1 Intervjuer 
Intervjuer har genomförts med personer hos leverantörer av Build-to-Print-komponenter till BAE 

Systems. Intervjuer har genomförts med personal på företagen: 

 Nordfarbo AB 

 Gerdins Component 

 Sanco 

 Specma 

 Siemens Industrial Turbomachinery 

 

Resultat av intervjuer kan återfinnas i Appendix Avvikelsespårning. 

Intervjuer har även genomförts med personal internt på BAE Systems. Personal har intervjuats på 

avdelningarna: 

 Extern produktion 

 Strategiskt inköp 

 Operativt inköp 

 Kvalitetutveckling 

 Slutmontage 

Dessa intervjuer ligger till grund för processkartor och nuvärdesanalys.  

7.2 Kvalitetsavvikelser 
Mätning av kvalitetsavvikelser har genomförts i SAP. Kvalitetsavvikelser har mätt totala antalet 

avvikelser och även avvikelser specifikt för Build-to-Print. Dessa mätningar redovisas i avsnittet för 

resultat.  
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8. Resultat  
I detta avsnitt redovisas resultat av kvantitativa mätningar med beskrivning av resultatets innehåll. 

8.1 Kvalitetsavvikelser 
Varje månad redovisas kvalitetavvikelser inom företaget. Avvikelserna samlas in av 

kvalitetsavdelningen som behandlas och analyserar data. Måtten kopplade till underleverantör mäts 

och redovisas med tre olika mått(Quality report mars 2014): 

8.1.1 Kvalitetsmätning 

 Suppliers preformance: Underleverantörernas förmåga att leverera till utsatt leveransdatum. I 

Figur 9 beskrivs det sammanställda resultatet av samtliga leverantörers förmåga att leverera i 

tid. Målet är att 95% av alla leveranser ska vara i tid.   

 

Figur 9 On-time Delivery 

En intressant observation som har genomförts är att ifall en jämförelse mellan BAE Systems 

data för on-time-delivery och leverantörers egen mätning så finns det ett glapp på 20% mellan 

mätningarna där leverantören anser sig leverera 20% bättre än BAE Systems mätningar. Det 

har inte gått att utreda vad detta beror på men fenomenet kan återfinnas hos flera leverantörer.  

 Supplier Quality: Figur 10 beskriver hur stor andel av inkommande komponenter som måste 

reklameras. Denna graf beskriver samtliga komponenter och inte bara Build-to-Print-

komponenter. Det har skett en markant förbättring under tidsperioden 2013-2014.  
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Figur 10 Supplier Quality 

 Order acknowledgement: Beskriver underleverantörernas orderkänning. 

 

Figur 11 Order Acknowledgement 

Figur 11 visar hur de olika mättalen har förändrats under en period på 13 månader.  

8.1.2 Ändringssorder (ÄO) 

En ändringsorder uppkommer när en avvikelse i en komponent eller system upptäcks. Figur 12 visar 

antalet ärenden i CM-portalen och dess processteg. 
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Figur 12 Ändringsorder 

I grafen kan man se att ledtiden ligger på ungefär samma nivå varje månad. Även antal 

kundgodkännanden och konstruktionsändringar ligger på samma nivå varje månad. Den största 

variationen som kan påvisas är mängden ändringar som ligger i beredning. Detta kan förklarars med 

att det är en stor variation i omfattningen på ändringarna som bereds. 

8.2 Avvikelsemätning hos underleverantörer 
Flera av leverantörerna som levererar Build-to-Print till BAE Systems Hägglunds har egna system för 

mätning av leveransprecision och avvikelser. Då det är oklart ifall BAE Systems som kund ska ha 

kännedom om dessa så kommer de inte publiceras i denna rapport. Dock har det framkommit att det 

finns en betydande skillnad i vilken nivå BAE Systems och många leverantörer anser att 

leveransprecisionen ligger på. Skillnaden i uppmätt leveransnivå skiljer med upp till 20 % mellan 

BAE Systems och dess leverantörer.    

8.3 Fysiska avvikelser 
För att kunna söka rot-orsaken till avvikelser har en mätning genomförts över fysiska avvikelser hos 

Build-to-Print-komponenter från underleverantörer. Fysiska avvikelser är i detta fall avvikelser som är 

kopplade till komponenternas fysiska utseende, det vill säga ifall de uppfyller kraven för 

”form,fit,function”. Det innebär att avvikelser i form av försenad leverans, felaktig märkning eller 

andra avvikelser som är kopplade till leverans- och kommunikationsprocessen inte innefattas i denna 

mätning.  

Fysiska avvikelser har delas in i fyra grupper efter möjliga felkällor. Dessa grupper är: 

 Miljöfaktorer: Denna grupp innehåller avvikelser som sker på grund av miljöfaktorer som rost 

och korrosion. Även defekta eller skadade artiklar som kan ha skadats under transport ingår i 

denna kategori. 
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 Produktionsfaktorer: i denna grupp ingår avvikelser som sker på grund av att 

underleverantörer har producerat en komponent på ett felaktigt sätt. Detta innefattar 

produktion med felaktiga toleranser, felaktiga vinklar eller svetsar av för dålig kvalitet.   

 Underlagsfaktorer: I denna grupp ingår avvikelser som sker på grund av att ett felaktigt 

underlag har producerats. Ett felaktigt underlag gör att produktion efter underlag gör den 

slutliga komponenten inte uppfyller sin funktion. I denna grupp ingår direkta underlagsfel och 

konstruktionsfel 

 Övriga faktorer: i denna grupp ingår faktorer som inte platsar i någon av de andra grupperna. 

Detta innefattar dekalfel, ytbehandling och artikelfel.  

Genomförd mätning av fysiska avvikelser har skett under tidsperioden mars 2013 till mars 2014. 

Mätningen innefattar endast Build-to-Print-komponenter. I denna mätning har antalet avvikelser mätts. 

Det innebär att en avvikelse som innefattar andra producerade komponenter kommer räknas som en 

avvikelse då alla producerade komponenter kan härledas till samma grundorsak. 

Avvikelserna från de fyra grupperna har delats in i tio typer av fel: 

 Dekalfel: Producerad komponent har felaktig dekal eller dekal saknas. 

 Limning: producerad komponent saknar eller har otillräcklig limning.  

 Konstruktionsfel: Komponenten är konstruerad på ett felaktigt sätt vilket gör att den inte 

kan uppfylla sin funktion. 

 Rost: Komponenten har rost eller korroderad yta. I denna kategori finns komponenter med 

rost som upptäcks på slutmontage men även hos kund. 

 Felmontering BAE: Komponent eller system är felaktigt monterat hos BAE Systems innan 

det skickas till underleverantör för vidare tillverkning.   

 Felproduktion: Komponenten är producerad på ett felaktigt sätt av leverantör. 

Komponenten kan vara tillverkad med felaktiga toleranser, svetsar av undermålig kvalitet 

eller felaktigt monterade.  

 Ytbehandling: Innefattar felaktig målning eller felaktig ytbehandling av komponenter.  

 Saknad/defekt artikel: Komponenten är skada eller uppfyller inte sin funktion på grund av 

yttre åverkan.   

 Artikelfel: Artikel 1 efterfrågas men artikel 2 levereras. Detta fel kan uppkomma ifall en 

ändringorder genomföras medan leverantör producerar mot gammalt underlag.  

 Underlags fel: Underlaget är felaktigt. 

8.4 Resultat fysiska avvikelser 
Resultatet från mätning av fysiska avvikelser( se Figur 13) visar att det finns vissa utmärkande 

kategorier som står för större delen av de totala avvikelserna.  
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Figur 13 Fysiska avvikelser 

De tre största grupperna av avvikelser är konstruktionsfel, fel produktion och underlagsfel. Från 

diagrammet framkommer det tydligt att det är främst kategorin för Underlagsfaktorer som är 

överrepresenterad vad gällande avvikelser.  

8.5 Paretodiagram 
Paretodiagrammet är ett effektivt verktyg för att bestämma ordningen i vilken problemen ska angripas 

(Bergman, 2007). Med hjälp av paretodiagrammet kan det avgöras vilket problem som är allvarligast 

och som bör få störst uppmärksamhet. Paretodiagrammet kan också kopplas till ”80-20 regeln” som 

används inom företagsekonomin. Paretodiagram kan visa absoluta antalet av en parameter eller 

kostnad. Kostnaden kan ibland användas för att ett fel som återkommer få gånger vara viktigt att lösa 

då det är mycket mer kostsamt än ett mer frekvent återkommande problem. I denna undersökning har 

det bedömts att antalet avvikelser ger den bästa bilden av rot-orsaken. Det är viktigt att veta att 

resultatet av denna mätning inte tar hänsyn till kostnaden.  

 I Figur 14 visas ett paretodiagram med avvikelser kopplade till Build-to-Print. 
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Figur 14 Paretodiagram 

De blå staplarna visar antalet avvikelser i varje kategori. Den röda linjen visar det ackumulerade 

procenten av felen vilket berättar hur stor andel av det totala antalet fel som en kategori upptar. I 

paretodiagrammet är de tre kategorierna som har flest avvikelser konstruktionsfel, fel produktion och 

underlagsfel. Tillsammans utgör dessa tre kategorier 68% av de totala antalet avvikelser. Övriga 

kategorier är alla 20% eller mindre av totala antalet fel.    

8.6 Spårning av avvikelser 
Med rot-orsaken till avvikelser identifierad så går det att spåra var i värdeflödeskedjan som olika 

avvikelser kan härledas till. Då de tre vanligaste avvikelseorsakerna utgör 68% av totala antalet 

avvikelser så är det viktigast att spåra dessa. I figur 15 visas värdeflödeskedjan och till var avvikelser 

kan härledas till.  

 

Figur 15 avvikelsekoppling 
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I Figur 15 framgår det att avvikelser för produktionsfel kan kopplas till produktionen hos leverantören. 

Underlagsfel och konstruktionsfel uppkommer hos leverantören till BAE Systems leverantörer, vilket 

för Build-to-Print komponenter är BAE Systems själv. För då BAE Systems står för 

konstruktionsunderlag som levereras till en extern leverantör för produktion, levererar BAE Systems 

underlag till en extern kund i en process som vanligtvis går till en intern kund. Detta gör att BAE 

Systems återfinns i flera steg i värdeflödeskedjan. BAE Systems är därför både kund och leverantör till 

externa leverantörer. 
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9. Analys 
I detta avsnitt beskrivs analysen som är genomförd på av resultatet. Analysen behandlar övergripande 

observationer av hela verksamheten, samt enskilda observationer som anses vara viktiga.  

9.1 Strategiskinriktning 
I dagens ekonomiska klimat med hög konkurrens är det viktigt at företag kan arbeta med sin strategi 

på ett effektivt sätt. Det är lika viktigt att kunna genomföra en strategi inom en organisation som att 

välja rätt strategi. Valet av strategi påverkar ett företags organisationsform och hur interna processer 

ska användas och styras. Det är viktigt att det finns en samstämmighet och en målöverensstämmelse 

mellan den strategiska nivån och hur den taktiska och operativa nivån styrs. Ifall det inte finns en 

överenstämmelse mellan strategisk, taktisk och operativt arbetssätt skapas det stora risker för 

kvalitetsfel och svårigheter att leverera utsatta produkter till utsatt tid.  

Vid en jämförelse mellan de problem som finns i BAE Systems värdeflödeskedja, den styrning som 

sker och produkternas utformning tyder på att det finns en avsaknad av målöverenstämmelse mellan 

den strategiska, taktiska och operativa nivån. BAE Systems utformning av sin produkt tyder på att 

företaget vill konkurrera med en kundnära relation med stor kundanpassning i sina system(Customer 

intimacy). Däremot så tyder problemen i värdeflödeskedjan att det inte förekommer en styrning mot 

detta mål på taktisk och operativ nivå. Utmaningarna som uppkommer kan också komma från att BAE 

Systems använder sig av det klassiska synsättet i inköpsprocessen. Detta synsätt kan enligt Klefsjö och 

Bergman (Bergman, 2007) sammanfattas: 

 Det finns många leverantörer på marknaden som kan leverera enligt given specifikation. 

Vare sig köpare eller säljare är unika. 

 Kostnadspress är den övergripande ambitionen och inköpsprocessen är en garanti för att 

marknadsmekanismerna ska fungera. 

 I inköpsprocessen står därför priset i fokus och är den övergripande faktorn för 

inköpsbeslut. Ett lägre pris är alltid att föredra.  

Detta sätt kan passa bra ifall man väljer en konkurrensstrategi som liknar ”Operational excellente” 

men passar mycket sämre med Customer intimacy. I arbetet med Customer intimacy är det nya 

synsättet med starka band till underleverantörer centralt för att kunna leverera ett värde till slutkunden.    

För att skapa eller bibehålla en överensstämmelse mellan strategisk, taktisk och operativt arbete krävs 

det en styrning som möjliggör både kontroll av verksamheten genom finansiella mått och styrning 

genom icke-finansiella mått som gör att arbetet utvecklar underliggande framgångsfaktorer. Det kan 

bedömas bli extra viktigt att identifiera underliggande framgångsfaktorer i en verksamhet med Build-

to-Print hos leverantörer då informationsspridning från det utvecklande företaget till leverantör, samt 

feedback från leverantör till utvecklande företag är extremt viktigt.  

För att möjliggöra en överenstämmelse mellan beslutsnivåerna inom företaget så bör BAE Systems 

ändra inriktning vid inköpsprocessen och arbete med leverantörer. Enligt Klefsjö( (Bergman, 2007)) 

måste andra faktorer än kostnad stå i centrum vid det kontinuerliga arbetet med leverantörer. Detta 

synsätt är synonymt med arbetet som bilföretaget Toyota (Liker, 2009) bedriver med sina leverantörer. 

Detta synsätt grundar sig på att betrakta processkostnader som uppkommer i hela företaget vars 

grundorsak är kopplat till inköpta komponenter. De inköpta komponenterna ska vara av sådan kvalitet 

att inga kassationer sker och att ingen omarbetning behövs genomföras. Kostnader för kassationer och 

omarbetning kan även vid små volymer dubbla kostnaden för inköpta komponenter. Istället för att 

betrakta en enskild komponents inköpspris så bör ett företag istället betrakta vilka kostnader i hela 
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processen som är kopplade till den komponenten. Ur ett kvalitetskostnadsperspektiv ( se figur 16) kan 

det urskiljas att kostnaderna som tillkommer vid avvikelser kan skapa en helt annan kostnadsbild än 

den ursprungliga. Detta kan också leda till ett finansiellt problem för företaget Ifall 

kvalitetskostnaderna blir att för stora då företag vanligtvis bortser från kvalitetskostnader vid 

lönsamhetskalkyler. (htt)

 

Figur 16 Cost of Poor quality 

Vid inköp av komponenter bör detta perspektiv användas för att skapa goda förutsättningar för hela 

verksamheten. I situationen med Build-to-Print system blir det ännu viktigare då kostnaden ökar 

mycket mer än för standardkomponenter. Vid undersökningen med spårning av komponenter med 

avvikelser hos BAE Systems visar det sig att kostnaden för avvikelser gör att den enskilda 

komponenten kan betraktas kosta 200-250% av inköpspriset. Denna kostnad delas mellan leverantör 

och BAE Systems beroende på avvikelsens orsak. Information från leverantörers affärssystem visar att 

vid alla avvikelser försvinner marginalen för försäljning till BAE Systems oavsett avvikelsens typ. Vid 

felproduktion kommer leverantören gå med förlust på komponenten. BAE Systems kostnad varierar 

mer beroende på vilket fel som uppkommer. 

Då det finns stora möjligheter att sänka kostnaderna genom att förbättra värdeflödeskedjan så bör ett 

processperspektiv användas vid inköp istället för det klassiska synsättet vid inköp.         

   

9.2 Drivande faktor: kundkrav 
Då BAE Systems arbetar med kundanpassade produkter med få kunder så kommer kundens krav i stor 

utsträckning forma behoven och taktiskt beteende på hela avdelningen för ”operation”. Detta kräver en 

anpassningsbarhet i BAE Systems förmåga att ständigt utveckla produktionen och produkterna. Denna 
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anpassningsbarhet måste även finnas hos externa produktionsstödjande resurser men även hos 

leverantörer. Detta kan vara ett högt krav på många små verkstäder och andra leverantörer. Det gör att 

det kan vara svårt att hitta leverantörer som själva klarar av att organisera sig med den flexibilitet som 

behövs. Då BAE Systems har en vilja att inte vara en alltför stor kund hos sina leverantörer så sjunker 

beroende av BAE Systems som kund och därigenom också viljan att öka kostnader för att tillgodose 

BAE Systems behov som kund. BAE Systems vill inte överstiga 30% av leverantörens 

försäljningsvolym för att säkerställa att leverantören inte blir för beroende av BAE Systems som kund 

och kan fortsätta verksamheten även ifall BAE Systems beställer mindre komponenter under en tid.   

Idag arbetar ”produktions stödja ”-processen främst med att komplettera och förbättra underlag till 

leverantör. Det hade varit en fördel ifall detta arbete i större utsträckning kunde automatiseras med nya 

dataverktyg för att frigöra tid och arbetskraft så produktionsstödjande resurser istället skulle kunna 

arbeta med att utveckla värdeflödeskedjan och styra mot en proaktiv arbetsmetodik. 

9.3 Behov av att identifiera underliggande framgångsfaktorer 
Stor del av arbetet med leverantörer och inkommande artiklar är att mäta resultat i form av ”on-time-

delivery- avvikelser och priser. Det finns inget systematiskt sätt att undersöka eller mäta 

underliggande faktorer (rot-orsak) till negativa och positiva avvikelser. Detta gör att dagens 

resultatmätning (accounting) endast ger en nuvärdesbild av presterat resultat men det sker ingen 

identifiering om varför eller hur det resultatet producerades. Detta gör det svårt att inom BAE Systems 

organisation och framför allt hos leverantörer, identifiera vilka egenskaper eller metoder som bör 

användas för att förbättra resultatet. Detta leder i sin tur till att det är svårt att veta var 

resursallokeringen ska ske för att skapa förbättring och lösa rot-orsaks-problem. Detta kan vara en 

anledning till att BAE Systems i stor utsträckning måste ”hantera problem” istället för att identifiera 

orsaken till problem och se till att problem inte återkommer.    

9.4 Värdeflödeskedjan 
Beskrivningen av processerna i hur BAE Systems går från att vinna ett kontrakt till att leverera färdiga 

produkter till kund innefattar inte värdeflödeskedjan utanför företaget. Detta är inget anmärkningsvärt 

då de flesta företag väljer att kartlägga sin verksamhet på detta sätt. Men i arbetet med Supply-chain-

management och leverantörer kan detta ge en missvisande bilda av hur värde skapas för kunden. 

Värdeflödeskedjan för Build-to-Print system kan uppfattas som värdeflödeskedjan för en vanlig 

komponent med standardupplägg där leverantör kan leverera från ett lager( se Figur 17). Där skulle 

värdeflödeskedjan som var intressant för BAE Systems se ut på följande sätt:

 

Figur 17 vanlig leveranskedja 

    

Konstruktion sker med kundkrav som grund. Därefter sker en anskaffning från leverantörer av 

komponenter som slutmonteras i den färdiga produkten. Även i denna värdeflödeskedja är det av 

intresse för BAE Systems att veta ur leverantörer arbetar och säkrar kvalitet. Men då företaget antar att 

komponenter är av standardupplägg kan detta ske med statistiska kvalitetsmetoder. 
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I BAE Systems fall med Build-to-Print komponenter där BAE Systems står för konstruktionsunderlag 

till leverantörer ökar BAE Systems närvaro i värdeflödeskedjan till att vara både förre och efter 

leverantören. 

 

Figur 18 BtP leveranskedja 

  

Början och slutet av värdeflödeskedjan är densamma där en slutkund först lägger en kravspecifikation 

varefter den får produkter levererade till sig från BAE Systems. Skillnaden i processerna är att BAE 

Systems inte bara köper komponenter från leverantör, BAE Systems tillhandahåller även underlaget 

samt verktyg till leverantör (se Figur 18). Leverantören tolkar därefter underlaget och producerar efter 

detta.  

Det som sker i denna situation är att BAE Systems blir en aktiv del av värdeflödeskedjan på fler 

ställen än i det första fallet. BAE Systems köper inte bara komponenter utan levererar även underlag 

till leverantör vilket betyder att för konstruktion blir leverantören närmaste externa kund som de 

arbetar med. 

9.5 Värdeflödeskedjans betydelse vid kvalitetssäkring 
Då BAE Systems förekommer både före och efter leverantör i värdeflödeskedjan förändras 

ansvarigheten(accountability) i förhållande till ett traditionellt inköp av standardkomponenter. Vid ett 

traditionellt inköp har leverantören ansvar för produktion och konstruktion av komponenten. Det 

innebär att allt som händer innan komponenten kommer till mottagningen hos BAE Systems är 

leverantörens ansvar. Men i arbetet med Build-to-Print förändras ansvarigheten då eventuella 

avvikelser kan vara grundade så långt ner i värdeflödeskedjan att grundorsaken finns inom BAE 

Systems egna processer. Det gör att ifall leverantören blir ansvarig för avvikelser som kan kopplas till 

underlagsfel eller konstruktionsfel så upprätthålls inte kontrollbarhetsprincipen och styrning mot att 

lösa rot-orsaken till att problemet ej sker.     

Detta förändrar hur och vilka krav företaget kan ställa på underleverantören i kvalitetsarbetet och 

kvalitetssäkring. Detta förändrar också förutsättningarna för hur BAE Systems måste arbeta för att 

förbättra värdeflödeskedjan och arbetet med kontinuerlig förbättring. Denna ökade komplexitet skapar 

också utökade krav på processen vid extern produktion i dess produktionsstödjande uppgift. I figur 19 
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Figur 19 avvikelsekoppling 

 framgår det att det finns ett behov av att kunna produktionsstödja så långt ner i värdeflödeskedjan att 

betraktaren hamnar i BAE Systems interna processer igen. Detta behov kommer från att en stor andel 

av avvikelserna kan härledas till BAE Systems egna processer. Detta skapar en utmaning i ansvarighet 

och befogenheter för internkontroll då arbetet för att lösa rot-orsaken till avvikelser går utanför extern 

produktions processer och befogenheter. Det är också svårt för leverantören att ställa krav på sina 

leverantörer för att kunna förbättra förutsättningen att åtgärda kvalitetbriser då leverantör-kund-

förhållandet i Build-to-Print är svårhanterlig.    

Denna komplexitet i värdeflödeskedjan skapar ett behov att nya verktyg och processer för styrning i 

värdeflödeskedjan för att kunna arbeta proaktivt. En positiv slutsats av undersökningen är att BAE 

Systems har stora möjligheter att förbättra kvalitén på inkommande komponenter då företaget själv 

äger processerna varifrån många av problemen kommer ifrån.  

9.6 Nuläget extern produktion 
Arbetsuppgiften på extern produktion är i förhållande till vanliga produktionsarbeten väldigt komplex. 

Arbetsuppgifternas komplexitet uppkommer av en kombination av flera faktorer: 

 Produkten: Produkten är ett komplext system med en hög grad av kundanpassning. Kraven 

från kund samt de uppgifter produkten ska kunna utföra skapar krävande förutsättningar för 

utveckling och produktion. Komplexiteten för komponenter som är Build-to-Print-

tillverkade hos leverantör skapar ytterligare utmaningar då det kan vara svårt för leverantör 

att utföra kvalificerade kvalitetsbedömningar ifall underlag inte kan specificera funktion 

eller monteringsupplägg.     

 Informationsflöde: Informationsflödet är inte standardiserat samtidigt som informationen 

som behövs vid beslut är både omfattande och kräver specifik kompetens för att kunna 

hanteras.  

 Extern produktionsmiljö: Det stödjande arbetet sker till en extern produktionsmiljö som 

endast kan styras med indirekt styrning efter upprättat avtal med leverantör. Detta skapar 

utmaningar vid styrning där det oftast är personliga relationer och förtroende mellan 

personer som möjliggör styrning.   

 Ansvarighet: Det är svårt att upprätthålla kontrollbarhetsprincipen i arbetet med externa 

produktionsmiljöer. I en situation med Build-to-Print finns det också en utmaning vid 

bedömning av ansvarighet av leverantör då underlag till leverantör i stor utsträckning lägger 

grunden för deras förmåga att leverera produkter av god kvalitet.     

Dessa krav gör arbetsuppgiften svår och i stor utsträckning beroende av personalens förmåga att kunna 

arbeta med komplexa arbetsuppgifter. Detta beroende av personalens unika kunskap gör processen 
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sårbar då den blir starkt beroende av enskilda resurser(nyckelresurserna). Den stora variationen av 

arbetsuppgifter och problemställningar gör det också svårt att bygga en standardiserad process i form 

av en direkt arbetsbeskrivning eller processträd som kan säkerställa kvaliteten samtidigt som 

processen är tillämpbar i det dagliga arbetet.  

9.7 Behov av bättre kommunikationsverktyg 
Samma behovsbild som beskrivet i Linn Holmbergs Examensarbete mellan beredning och montage 

(Holmberg, 2013), på BAE Systems, finns även mellan BAE Systems och leverantörer. Detta behov 

av bättre verktyg för kommunikation av produktionsunderlag för att undvika missförstånd kan till och 

med vara större i kontakten med Build-to-Print leverantörer. Behovet kan vara större då leverantörerna 

har en mindre produktkännedom samtidigt som leverantörerna inte har tillgång till konstruktörer och 

information som produktionsberedningen på BAE Systems kan använda sig av.          

9.8 Behov av att minska omarbetning och kassationer 
Idag sker en alldeles för stora omarbetningar och kassationer i processen för Build-to-Print-

komponenter. Detta sker i form av: 

 Underlag som måste förändras då de inte går att producera efter. 

 Underlag som måste kompletteras då de saknar väsentlig information för att kunna produceras 

efter. 

 Produktionsanpassning av komponenter för att de ska kunna produceras. 

 Kassationer av komponenter då underlaget de är producerade mot inte gäller längre. 

 Kassationer/omarbetning av komponenter som är felaktigt producerade. 

 Kassationer av komponenter som är producerade med fel toleranser. 

Utöver de ökade kostnaderna för omarbetning och kassationer tillkommer även kostnader för 

kvalitetskontroll och andra aktiviteter för att förhindra kvalitetsbrister. Det tillkommer även ökade 

ledtider då omarbetning förlänger ledtiden. Enligt resultatet från undersökningen att följa komponenter 

som drabbats av avvikelser visar det sig att en enkel avvikelse som avsaknad av ett mått eller 

toleransfel vid tillverkning ökar ledtid och kostnad med mer än 200%.   

Då mer än 75% av alla komponenter i slutprodukten(se intervju) köps in finns det stora ”cost of poor 

quality” som skulle kunna undvikas. 22% av alla komponenter i Armadillo-projektet  som upphandlas 

till Danmark är Build-to-Print. Detta gör att lönsamheten för varje projekt har stor potential att 

förbättras ifall ”cost of poor quality” sjunker.  

9.9 Nytt triggersystem 
I det dagliga arbetet är det främst den tekniska frågan som startar ett förbättrings- eller stödjandearbete 

på extern produktion. Problem kan förebyggas i processen för införande av nya komponenter eller vid 

leverantörsbesök men idag är detta en liten del av den totala arbetstiden. Det gör att i dagsläget är det 

endast möjligt att arbeta reaktivt på problem och avvikelser. Detta leder till att redan innan ett problem 

upptäckts så har stora kvalitetskostnader uppkommit i värdeflödeskedjan, både hos BAE Systems och 

hos leverantören. Dessa kostnader ökar också då resurser måste sättas in för att åtgärda nuvarande 

problem samt arbeta för att förebygga att problemet upprepas. Ett ytterligare problem finns i detta 

arbete då åtgärden för att förebygga upprepning av problem idag inte fungerar. Den slutsatsen grundas 

på att många komponenter har förekommit i fler underlagsrevisioner än två. Det innebär att den 

komponenten har genomgått förändringsprocessen flera gånger. Att fel upptäcks på samma komponent 

i flera omgångar är negativt både för de omfattande kvalitetskostnaderna men även för mängden 
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resurser som måste används för ett arbete som faller inom den produktionsmässiga definitionen av 

slöseri.   

För att kunna gå från att arbeta reaktivt till att arbeta proaktivt och förhindra att kvalitetsbrister 

uppkommer krävs det ett nytt ”triggersystem” som kan upptäcka avvikelser innan produktion av 

avvikelser uppkommer. Idag finns ett sådant system i ÄO processen och i processen av introduktion av 

nya produkter genom revisionsgranskning. Konstruktörsgranskningen som sker är också en sådan 

process som kan upptäcka fel och vara en proaktivt arbetande resurs.  Men då mängden 

kvalitetsavvikelser som kommer från leverantörer fortfarande är på för höga nivåer så behövs det ett 

nytt ”triggersystem” som kan komplettera dagens system. 

9.10 Kvantitativ data 
Svårigheten att få tag i kvantitativ data om komponenters fysiska kvalitet gör att stor del av analysen 

måste grunda sig på kvalitativa metoder och verktyg.  Mycket av den kvantitativa data som finns i 

denna rapport är ”sammanställd förhand” då det den inte finns i affärssystemet. Detta skapar ett behov 

av att påbörja uppbyggnaden av underlag för kvantitativa bedömningar av leverantörer. Valet av 

utformningen av vilken data som ska börja samlas in är viktig och bör grunda sig i företagets behov 

och vald arbetsinriktning och strategi. Behovet av kvantitativ data är viktig för att kunna utvärdera 

utvecklingen på kvalitén på Build-to-Print-komponenter men det är även gynnsamt ifall denna data 

innehåller tillräckligt med information för att kunna användas som beslutsunderlag. För att insamlad 

data ska vara ett kraftfullt beslutsunderlag måste underliggande faktorer till framgång kunna 

identifieras för att företaget kontinuerligt ska kunna förbättra verksamheten. Detta sätt att arbeta med 

data som ett utvecklande instrument istället för bara utvärderande bör kunna förbättra spårbarheten i 

värdeflödeskedjan och göra att insatser för förbättring kan sättas på rätt ställe.    

 

9.11 Processtandardisering 
Då dagens process är sårbar och att alla inte arbetar på samma sätt finns ett behov av att skapa en 

standardiserad process som är tillämpbar på alla leverantörer. Viktiga faktorer för processen har 

identifierats som: 

 Väl definierad input i och output i processen. Detta gäller information samt format som 

informationen ska vara i. 

 Skapa en kommunikationsstandard med standardiserade aktiviteter tillsammans med 

leverantörer. Detta innefattar möten för informationsutbyte på regelbunden basis samt 

rapporteringsstrukturer. 

 Verktyg för att kunna automatisera processteg. 

 Verktyg för att utveckla informationskvalitén.     

 Styrande verktyg som är tillämpbara på alla leverantörer.  

Den nya processen måste uppfylla behovet av flexibilitet men också kunna innefatta större del av 

värdeflödeskedjan än idag där endast första steget innan leverans till BAE Systems innefattas. Därför 

bedöms det vara bra att inrikta standardiseringsarbetet till att standardisera kommunikationssystem 

och styrningsverktyg istället för arbetsgången.    
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10. Förbättringsförslag 
I detta avsnitt presenteras lösningsförslag för standardisering av extern produktions 

produktionsstödjande uppgifter.  

10.1 Övergripande struktur på förbättring 
Den övergripande strukturen på förbättringen går ut på att skapa möjlighet att åtgärda problem innan 

de uppstår. Den nya processtandarden ska fokusera på att förebygga avvikelser och att arbeta med ett 

långsiktigt perspektiv.  

Idag är den aktiverande handlingen för förbättringsarbete oftast en teknisk fråga. När den tekniska 

frågan ställs så innebär det att det redan har uppstått ett problem. Detta innebär att BAE Systems direkt 

arbetar reaktivt på problem. För att gå från det reaktiva arbetssättet till ett proaktivt krävs det ett 

mätnings/signalsystem som kan upptäcka eller indikera problem innan de uppstår.  

Förbättringsförslag i korthet 

 Nytt signalsystem (system för att upptäcka avvikelser) 

 Nytt underlagskoncept 

o Server som förbättrar underlaget via ett script som arbetar med en spegelbild av PDA. 

o 3D-VIA 

  

 Statistisk insamling för beslutsunderlag 

 Ny kommunikationsstandard 

 Nytt styrsystem för värdekedjan (supply chain management)  

 Projektorganisation 

10.2 Signalsystem 
Systemet som ska upptäcka avvikelser kommer bestå av tre kommunikationsvägar.  

1. Intern styrning: Underlagskvalitet 

2. Leverantörsstyrning: Introduktion av nya material 

3. Teknisk fråga 
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Figur 20 faser och mättal 

I Figur 20 kan man se vilka mätningar som sker i respektive fas i leverantörskontakten. I de blå 

rutorna visas sambandet mellan aktiviteter för förbättring och utredning. Underlagskvaliten kan både 

aktivera en FMEA utredning av underlaget eller/och en utredning om hur man kan förbättra 

leverantörens förmåga att tolka underlag. Detta signalsystem är också en del av styrverktyget som 

behandlas senare i avsnitt ”nytt styrverktyg för värdekedjan”.   

10.2.1 Underlagskvalitet 

När leverantör hämtar underlag från TLC-portalen lämnas en bekräftelse att underlaget har blivit 

hämtat. Denna bekräftelse startar en cykeltidsräkning. I bekräftelsen rapportera leverantören måttet 

”underlagskvalitet” för det tillhandahållna underlaget. Ifall måttet faller under en förutbestämd nivå 

sker en direkt uppföljning av extern produktion innan produktion påbörjas. Allt eftersom måttet 

används kommer de som arbetar med supply-chain-management kunna se vid vilken nivå det behövs 

en direkt uppföljning för att förhindra kvalitetavvikelser. Måttet kommer också kunna ge en indikation 

hur kvalitén ser ut längre ner i värdeflödeskedjan, det vill säga med vilken kvalitet BAE Systems 

levererar sitt underlag med. Vid uppföljning produceras en FMEA som ligger till grund för vidare 

arbete.  

Detta mått ska även följas upp mot måttet för avvikelser för att kunna identifiera var leverantörer 

behöver extra stöd men även mot inköp för att kunna identifiera ”positiva” avvikelser, det vill säga 

vilka leverantörer som är bäst och bör prioriteras.   

10.2.2 Introduktion av nya material 

Då Build-to-Print komponenter är kundanpassade så är det viktigt att leverantörerna har en förmåga att 

snabbt lära sig hur nya typer av komponenter ska produceras. Därför ska ett mått på leverantörernas 

förmåga producera nya typer av komponenter introduceras.  

Måttet är antalet lyckade försök att introducera nya material utan avvikelser. Måttet räknar endast 

komponenter som har en underlagskvalitet över en på förhand bestämd underlagsnivå. Detta för att 

säkerställa att kontrollbarhetsprincipen uppfylls.  
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Då Build-to-Print-komponenter kan variera i stor omfattning har måttet en ”komplexitetskonstant” för 

att förhindra att leverantörer ska försöka skaffa sig ett bra mått genom att välja ”lättillverkade” 

komponenter. Faktorn räknas ut på följande sätt 

A=faktor för ny material introduktion 

 =komplexitetskonstant 

t=antalet lyckade introduktioner 

T=antalet möjliga introduktioner 

  
 

 
    

I signalsystemet har detta mått till uppgift att indikera ifall en leverantör har kontinuerligt svårt att ta 

till sig underlag från BAE Systems. Vid benchmarking med andra leverantörer kan 

produktionstekniker identifiera leverantörer som kan behöva hjälp med utbildning och stöd för att i 

större utsträckning kunna ta till sig BAE Systems underlag. 

10.2.3 Teknisk fråga 

Den tekniska frågan som finns idag ska fortfarande användas. Detta är ett viktigt verktyg för 

leverantör att kommunicera upptäckta avvikelser eller söka hjälp efter behov. Dagens standardiserade 

arbetsätt av teknisk fråga anses också vara tillräckligt definierad för att uppfylla sin funktion samtidigt 

som en flexibilitet kan upprätthållas. För rot-orsak vid teknisk fråga i större utsträckning utredas. Detta 

är dock tidskrävande vilket ställer krav på att kunna frigöra tid för att fördjupa detta arbete. FMEA är 

ett verktyg som kan användas som grund i detta arbete, men då den tekniska frågan kan variera väldigt 

mycket så är detta verktyg inte alltid tillämpbar. Därför kommer tekniska frågan rekommenderas 

fungera på samma sätt som i dagsläget. 

10.3 Nytt underlagskoncept 
För att förbättra och standardisera underlaget till leverantörer så ska ett nytt underlagskoncept 

användas. Behovet hos leverantörer av Build-to-Print-system är mer omfattande än vid intern 

tillverkning. Leverantörer har naturligt en sämre produktkännedom än ifall produkten hade tillverkats 

av personal på BAE Systems. Därför behövs ett underlag som kan tillgodose leverantörernas utökade 

behov av underlag för att kunna producera med god kvalitet.   

10.3.1 Nytt datasystem 

Idag finns det inte möjlighet att skapa ett script direkt mot PDA för att automatiskt leverantörsanpassa 

underlaget. Det är därför detta genomförs manuellt idag. Men med en avbild av PDA( mirror image) 

som ser exakt likadan ut så kan denna manipuleras genom ett script utan att riskera att ändringar sker i 

PDA. Detta skulle göra det möjligt att automatisera underlagsanpassningen.  

Processen skulle då skapa nya filformat efter leverantörsbehov som sedan överförs till TLC-portalen 

för överföring till leverantör (se Figur 21).     
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Detta kan med fördel ske på en server hos extern produktion för att säkerställa att ingen datakraft 

används från BAE Systems nuvarande servrar.  

 

Figur 21 Data koncept 

10.3.2 3D-VIA Composer   

Det finns ett behov av att förbättra underlaget vid montering av system vid högre köpnivåer hos 

leverantörer. Kunskapen som finns för olika monteringsanvisningar finns inte dokumenterade idag då 

alla produktionsanpassningar som har genomförts inte har dokumenterats. Därför uppkommer det 

avvikelser vid montering hos leverantör då dessa inte är medvetna om vilka produktionsanpassningar 

som måste genomföras.   

För att förbättra underlaget och förebygga monteringsfel kan programmet 3D-VIA användas.  3D-VIA 

är ett program för 3D-kommunikation som är kompatibelt med Catia. Detta gör att kommunikativa 3D 

modeller för monteringsanvisningar kan skapas av nuvarande modeller av BAE Systems produkter. 

Möjligheten av inbäddning i PDF och filtrering av anliggande system gör också att en hög säkerhet 

kan upprätthållas vid underlagsframtagning.  

 

10.4 Ny kommunikationsstandard  
Vid processen för produktions stödja är informationsöverföringen och därigenom 

kommunikationsprocessen den viktigaste komponenten för ett lyckat resultat. Därför är det viktigt att 

kommunikationsprocessen är lika för alla företag och väl dokumenterad. Detta är också viktigt för att 

göra processen mindre sårbar. För att standardisera kommunikationsprocessen har ett förslag på ett 

antal kommunikationspunkter satts upp. 

10.4.1 Standard för kommunikationsprocessen 

 Teknisk kontaktperson på företaget: Varje leverantör ska ha en teknisk kontaktperson som 

jobbar direkt med BAE Systems produktionsstödjande resurs. Vem detta är samt kunskapsnivå 

ska finnas dokumenterat hos BAE Systems tillsammans med styrkortet. Detta kommer göra att 
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en tydlig kontaktkanal finns kvar även ifall det skulle ske interna personalförflyttningar på 

BAE Systems.  

 Målformulering: det ska finnas ett dokumenterat mål för varje företag som BAE Systems vill 

arbeta med.  Detta mål formuleras tillsammans med leverantören utefter behov. 

 TLC-portalen: Överföring av dokument ska ske via TLC-portalen. Med det utvecklade 

datasystemet kan detta ske automatiskt från PDA mirror via extern produktions server. 

 Inplanerade möte: protokollförda möten med genomgång av styrkort, projektstatus och mål 

uppföljning ska ske med förutbestämt intervall. Därefter sker Supply-chain-management möte 

med alla som arbetar med leverantörer för att följa upp och se ifall det finns genomgående 

trender av avvikelser eller andra förbättringspotentialer. Specifikationer i antal möten, 

leverantörsbedömning och målformulering ska ske av de som arbetar med leverantörer. 

Behovet av detta styrs i stor utsträckning av vilket kundprojekt som företaget driver eller 

levererar till. Indikatorer på arbetet förs in i styrkortet för respektive leverantör. 

 

Figur 22 Faser 

 

10.5 Projektorganisation 
Projektform: alla förbättringsarbeten ska ske i projektform. Detta för att underlätta redovisning, 

uppföljning och resursallokering. Projektformen lämpar sig även då BAE Systems sätt att arbeta med 

kundprojekt skapar goda möjligheter att driva leverantörsutvecklingsprojekt med utgångspunkt i 

kundkrav.   

Genomförda projekt tillsammans med leverantör dokumenteras och mäts och förs in i styrkortet. 

Leverantörers förmåga att tillsammans med BAE Systems genomföra projekt är en indikator på 

leverantörens utvecklingsförmåga och möjligheten till vidare utveckling. Detta är en viktig komponent 

i leverantörsbedömning för att säkerställa en kontinuerlig utveckling av värdeflödeskedjan.  

10.6 Nytt styrsystem för värdekedjan 
Genom att flytta över fokusen på att arbeta proaktivt istället för reaktivt skapas också behovet av nya 

mer effektiva sätt att styra värdeflödeskedjan. Därför föreslås det att leverantörer styrs genom ett 

verktyg som heter ”balanced score card”/balanserat styrkort(BSC). Tidigare behandlade mått 
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(underlagskvalitet, int. nya material, intern styrning) förs in i ett styrkort, och används för att styra 

verksamheten mot BAE Systems strategiska inriktning. Varje leverantör har ett unikt styrkort som 

ansvarig på BAE Systems använder tillsammans med leverantören för att utveckla verksamheten. 

Detta gör att det finns en tydlig standard i styrningen av värdeflödeskedjan samtidigt som en 

flexibilitet kan upprätthållas och varje leverantörs unika behov kan tillgodoses. 

Med detta finns det även möjlighet att sammanfatta hela processen för ”produktionsstödjan” på extern 

produktion med ett styrkort för prestationsmättning och utveckling. Genom Supply-chain-management 

möten kan avdelningen kontinuerligt följa upp processen för leverantörsutveckling, styrning och 

processen för att kontinuerligt förbättra.  

10.6.1 Val av indikatorer 

Indikatorerna till extern produktions BSC har valts med utgångspunkt i den vetenskapliga teorin där 

viktiga aspekter att koppla till verksamheten är: 

 Företagets vision 

 Perspektiv: vilket är avdelningens fokusområde? 

 Strategiska mål: för att nå visionen, var måste vi befinna oss inom respektive perspektiv? 

 Framgångsfaktorer: vilka underliggande faktorer är kritiska för att nå strategiska mål? 

 Mått: vilka mått är viktiga för att indikera det strategiska målet? 

 Handlingsplaner: hur ser planerna ut för att nå mål för respektive mått? 

Fokus i valet av indikatorer har varit att arbeta mot underliggande faktorer för att förbättra produktions 

stödjan genom en process som är tillämpbar på alla Build-to-Print leverantörer. Styrkortet i sin helhet 

finns i appendix Balanserad styrkort. Styrkortet är tänkt att användas som ett operativt verktyg i den 

dagliga processen vid extern produktion.     

10.6.2 Finansiellt perspektiv 

Det finansiella perspektivet ska användas för att mäta det finansiella resultatet av arbetet med 

leverantörer. Till det finansiella perspektivet har två mätetal identifierats som ska fånga de två 

viktigaste prestationsmåtten som svarar mot BAE Systems övergripande strategi. Med utgångspunkten 

att BAE Systems i första hand vill konkurrera med en ”Customer intimacy” har måtten 

”funktionskvalitet” och ”introduktion av nya material” valts. 

10.6.3 Funktionskvalitet 

Måttet ”funktionskvalitet” mäter hur stor andel av totala antalet komponenter från en leverantör som 

uppfyller sin funktionella kvalitet. Det innebär att måttet mäter hur stor andel av komponenterna som 

vid leverans direkt kan monteras i slutmontaget utan omarbetning. Målet för måttet är en nivå på 95%. 

Aktiviter för att nå upp till denna nivå ska identifieras av BAE Systems personal tillsammans med 

leverantören. 

10.6.4 Introduktion av nya material 

Måttet ”introduktion av nya material” mäter leverantörens förmåga att producera nya typer av 

komponenter. Syftet med detta mått är att mäta leverantörers förmåga att kunna tolka nya underlag och 

anpassa sin tillverkning till BAE Systems strategi där förmågan att snabbt börja producera nya typer 

av komponenter bedöms vara en nyckelfaktor. För att kunna mäta leverantörens förmåga måste måttet 

”rensas” på avvikelser som är kopplade till felkonstruktion och underlagsfel. Därför mäts endast 

komponenter där underlaget bedöms vara av tillräckligt god kvalitet (se kundperspektiv). Då måttet 

ska mäta förmågan att introducera nya komponenter kan denna mätning med fördel kopplas till ”första 

bitskontrollen” av leverantörer. Målet för måttet är en nivå på 80%. Aktiviteter för att uppnå målet 
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bör, likt måttet ”funktionskvalitet”, bestämmas av BAE Systems personal tillsammans med 

leverantören.  

10.6.5 Kundperspektiv 

Kundperspektivet ska användas för att mäta BAE Systems förmåga att leverera kundvärde till 

processens viktigaste kund. I arbetet med värdeflödeskedjan har leverantören identifierats som 

viktigaste kund för BAE Systems. Kundperspektivet mäter därför BAE Systems förmåga att leverera 

underlag av rätt kvalitet till leverantören och att överföra kunskap. De två mått som ska användas för 

denna mätning är ”rätt underlag” och ”arbeta tillsammans med leverantör”. 

10.6.6 Rätt underlag 

Måttet ”rätt underlag” mäts genom att leverantören vid mottagande av nytt underlag gör en 
bedömning ifall underlaget är av tillräckligt god kvalitet för att de ska kunna producera med hög 
kvalitet och låg risk för missuppfattningar. Leverantören rapporterar måttet till extern produktion vid 
hämtning av underlag i TLC-portalen. När en leverantör bedömer att ett underlag har en kvalitet 
under en på förhand bestämd nivå startas direkt en utredning av underlaget. Utredningen sker med 
hjälp av verktyget FMEA som stöd. Detta gör att risken för avvikelser kommer sjunka, samt att 
återkopplingen av bristande underlag kan ske mycket fortare.   

10.6.7 Arbeta tillsammans med leverantör  

Måttet ”arbeta tillsammans med leverantör” är ej på förhand bestämt utan får vara individanpassat för 

att fånga upp varje leverantörs behov. Detta behövs då olika leverantörer har olika behov av 

kunskapsöverföring och utveckling. Personal på BAE Systems som arbetar nära leverantör bör var den 

med bäst kunskap för att kunna identifiera vad som behövs mätas för att fånga upp vilken mått som 

mäter den utveckling som behövs.  

10.6.8 Interna processer 

Det interna processperspektivet ska användas för att mäta extern produktions arbete med uppgiften att 

produktionsstödja. Måttet syftar till att mäta och fånga upp viktiga interna aktiviteter för att utveckla 

leverantörer. Behovet av kunskapsöverföring har gjort att kommunikation har identifierats som en 

nyckelfaktor.  

10.6.9 Kommunikation 

Måttet kommunikation mäter antalet besök (alt kontaktfrekvens) hos leverantör som ansvarig på BAE 

Systems genomför. Detta mått beräknas i absolutbelopp och jämförs med ett på förhand uppsatt mål 

om hur ofta leverantörsbesök bör genomföras. Leverantörsbesök anses vara en av de viktigaste 

aktiviteterna för att både följa upp projekt och fånga upp frågor som uppstår hos leverantören.   

10.6.10 10.6.7 Lärande organisation 

Lärande organisation är det perspektiv som på lång sikt är viktigast för BAE Systems. Detta perspektiv 

syftar till att kontinuerligt se till att leverantören växer i rätt riktning för att kunna fullfölja BAE 

Systems strategi. Syftet med måttet är att driva på leverantörens vilja att bedriva utvecklingsprojekt 

tillsammans med BAE Systems som utvecklar leverantörens förmåga att leverera värde för BAE 

Systems slutkund. Måttet som mäter detta är antal genomförda projekt per år. Måttet har två viktiga 

syften i utvecklingsarbetet. Först är det en viktig bekräftelse för leverantören att BAE Systems mäter 

sammarbetsviljan hos leverantören och att det är ett bedömningskriterier för BAE Systems i valet av 

leverantör. Att på detta sätt arbeta med projekt gör också att vid anbudsförfarande kan den som är 

ansvarig för en leverantör, tillsammans med en teknisk kunnig projektledare, identifiera 

utvecklingsprojekt för leverantören i ett tidigt stadium av anbudsprocessen vilket kommer ge BAE 

Systems en konkurrensfördel.       
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10.6.11 10.6.8 Samspel mellan perspektiven 

Det finansiella perspektivet mäter det resultat som är viktigt för extern produktion och leverantörerna 

att prestera för att förbättra BAE Systems resultat. De övriga perspektiven har till uppgift att mäta och 

utveckla de faktorer som gör att det finansiella resultatet förbättras, underliggande framgångsfaktorer. 

Det innebär att det ska finnas en korrelation mellan de olika perspektivens utveckling. Ifall 

”kundperspektiv”, ”interna processer” och ”lärande organisation” förbättras medan det finansiella 

resultatet uteblir kan man dra slutsatsen att det inte finns en korrelation mellan måtten. Det innebär att 

fel underliggande faktorer har identifierats och en utvärdering om vilka mått som egentligen är viktiga 

för framgång måste påbörjas. Detta kan genomföras med till exempel en rot-orsaks-analys. 

Det kan också uppkomma en situation där det finansiella måttet visar ett starkt beroende av en av de 

underliggande perspektiven. Detta tyder på att detta perspektiv är den flaskhals som BAE Systems i 

första hand bör fokusera på.       

10.7 Kvantitativ data 
Genom den dokumenterade styrningen som ett balanserat styrkort ger kommer kvantitativ data för 

värdeflödeskedjan succesivt skapas. Denna kvantitativa data kommer kunna användas för statistisk 

processtyrning för attributdata (Montgomery, 2009) som kommer kunna användas som beslutunderlag 

inom BAE Systems. Den kvantitativa datan kommer även kunna ligga till grund som beslutunderalg 

utanför extern produktions processer och ge viktigt information om kvalitetsarbetet i hela företaget.  

10.8 Förslag till ny process 

Förslag till ny process beskrivs i figur 23 och Figur 24.  
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Figur 23 Ny inköpsprocess 

I Figur 23 visas processen för inköp där extern produktions uppgift att överföra underlag till TLC 

portalen har ersatts en ett datasystem som automatiskt för över underlag vid inköpsanmodan.  Detta 

minskar antalet processteg och mängden resurser som behövs vid inköpsprocessen.  
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Figur 24 Leverantörsutveckling 

Dessa resurser kommer istället användas till leverantörsutveckling enligt processkartan i Figur 24. 

Processen är indelad i tre faser: konstruktion-, överföring- och leveransfasen. Arbetet kan initieras av 

två faktorer, en teknisk fråga eller underlagsbedömning. Under processens gång dokumenteras och 

styrs processen via det balanserade styrkortet som även är ett stöd för process och 

leverantörsbedömning. Denna process ska kunna ligga som stöd för en leverantörsutveckling som inte 

behöver styras från upptäckta avvikelser utan kan istället kopplas till behov som har upptäckts på 

annat sätt eller till ett projekt att vinna order.  
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11. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras  om lösningsförslagets koppling till analysen av verksamheten och de behov 

som finns i organisationen. 

11.1 Värdeflödets strategiska resurser 
För BAE Systems som systemägare är det extra viktigt att hela värdeflödeskedjan fungerar. 

Leverantörer har genom sin leverans till andra kunder ett mindre beroende av den totala funktionen av 

BAE Systems värdeflödeskedja. Trots detta är BAE Systems en så pass stor kund att leverantörer har 

ett eget intresse att det går bra för BAE Systems som systemägare.  I BAE Systems fall är många 

leverantörer av Build-to-Print komponenter små verkstäder där kärnkompetensen främst är 

produktionsteknik inom ett specifikt område. Det innebär att kunskap som är viktig för styrning och 

utveckling av värdeflödeskedjan endast finns hos BAE Systems. Idag bedöms dessa resurser kunna 

göra störst skillnad hos leverantörer vilket innebär att BAE Systems måste fundera på hur företaget 

kan överföra kunskap på rätt sätt från dessa strategiska resurser för att kunna utveckla BAE Systems 

via sina leverantörer. Det gör att BAE Systems vill svara på frågan: 

Hur kan BAE Systems på ett effektivt sätt överföra kunskap från det egna företaget till leverantörer, 

samt hur kan kunskap från leverantörer överföras till BAE Systems?  

Detta är idag BAE Systems största utmaning i arbetet med leverantörer då produktionen och ledtider i 

stor utsträckning är beroende och begränsas av informationsöverföringen mellan BAE Systems och 

leverantörer. För att lösa detta kan det krävas ett mer intensivt arbete med 

leverantörsnätverksstrategier för att lösa denna utmaning. Exempel på företag som har lyckats väl med 

detta är företag som Scania, Volvo, Boeing och IKEA. Dessa företag får en ökad konkurrenskraft tack 

vare sina leverantörsnätverk som består av leverantörer som arbetar i samma strategiska inriktning 

som det systemägande företaget.     

I arbetet med Build-to-Print komponenter är främst tolkning av underlag och samt tillverkningen hos 

leverantörer flaskhalsen. Ifall resurser skulle fokuserar på att förbättra värdeflödeskedjan skulle det få 

positiva konsekvenser med hänseende på kostnad och ledtider inom BAE Systems interna processer. 

Potentiell vinning av detta arbete skulle direkt kunna visa sig på avdelningar som till exempel 

slutmontage och Retrofit.  

Att använda en standardiserad styrning och kommunikation via ett balaserat styrkort anses av 

författaren vara en bra grund i ett fortsatt arbete att utveckla leverantörerna. Att använda sig av ett 

standardupplägg av styrkortet med förutbestämda utrymmen för flexibilitet gör att den standardisering 

som efterfrågades kan skapas, samtidigt som den flexibilitet som arbetsuppgiften kräver kan 

upprätthållas.  

11.2 Standardiseringsbegränsningar 
Vanligtvis i ett arbete att standardisera en arbetsprocess finns det ett behov av att hitta ett 

standardupplägg på en så låg nivå som möjligt. Detta kan man tydligast se inom produktion vid 

montering där man vill standardisera enskilda rörelser för att förebygga variation och fel i 

produktionen. Detta är ett väldigt effektivt sätt för att säkerställa kvalitet och lägga en bra grund för 

förbättringsarbete. Men när uppgiften blir mer komplex, som i detta arbete, kan en alltför hög 

standardisering av arbetet begränsa personalen inom processens förmåga att hantera och åtgärda 

problem. För att förhindra ett en process är begränsande eller inte tillämpbar så har fokus legat på att 

standardisera ”verktygslådan” och hur verktygen används istället för vilken ”skruv man skruvar av 

först”. Detta bedöms även vara bättre för att inte låsa personalens förmåga att utveckla arbetet.  
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Införandet av ett nytt datasystem gör också att repetitiva moment som utförs av överkvalificerad 

arbetskraft försvinner. Detta frigör resurser som kommer utnyttjas på ett bättre sätt som stämmer mer 

överens med kunskapsnivå och behovet.       
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12. Framtida arbete 
I detta avsnitt presenteras förslag på vidare arbete hos BAE Systems koppling till 

leverantörsutveckling. 

12.1 BAE systems strategi 
BAE Systems har en väl genomarbetat strategi med ett tydlig plan för verksamheten och produkternas 

utveckling. Men det övergripande strategin och visionen måste kunna brytans ner på ett effektivt sätt 

till uppnårbara mål som har fokus på den dagliga verksamheten. Författaren av denna rappot anser att 

styrverktyg som presenteras i denna rapport kan vara bra verktyg att arbeta med för att uppnå detta. 

Även en decentraliserad beslutstruktur bör beakas för att skapa den smidighet i organisationen som 

behövs för att arbeta med de unika produkter som BAE Systems leverarar.   

12.2 Balanserat styrkort 
Konceptet balanserat styrkort har i denna rapport valts som lösning främst för att det kommer vara ett 

effektivt sätt att standardisera styrningen av en komplex process som att utveckla externa 

produktionsmiljöer. Men det finns även andra fördelar med att använda sig av balanserat styrkort. 

Uppbyggnaden av verktyget skapar möjlighet att applicera det som ett styrande verktyg inom hela 

BAE Systems organisation. Vid införandet av BSC över hela organisationen så skulle 

ledningssystemet få en mycket bättre överblick över verksamheten och kontrollmöjligheter att 

säkerställa att verksamheten styrs enligt företagets övergripande strategi. Det kommer även skapa 

förutsättningar för att identifiera rot-orsaken till en lyckad verksamhet genom ”key-performance 

indicators” som kan användas på alla nivåer och koppla ihop strategisk nivå med taktisk och operativ 

nivå. Möjligheten för detta bör undersökas.    

Ifall BAE Systems anser att detta är av intresse bör företaget beakta vikten av att fokusera på icke-

finansiella mått för att lyfta fram långsiktighet och underliggande framgångsfaktorer. Annars finns det 

en risk att BSC endast blir ett verktyg för att mäta resultat och inte blir det utvecklande verktyg som 

det är tänkt att vara.   

12.3 Produktionsunderlag 
Det finns ett behov att göra stora förbättringar vad gällande underlaget för produktion. Alla tre stora 

grupper av fysiska kvalitetsavvikelser kan direkt eller indirekt härledas till underlaget. Ett större 

utvecklingsprojekt bör genomföras för att åtgärda detta. Vid genomgången av vilka problem som finns 

med i underlaget så är det svårt att urskilja ett direkt kunskapsbehov som avvikelser kan härledas till. 

Därför kan det vara av intresse att undersöka ifall det är organisatoriska eller verktygsbaserade 

förutsättningar som kan ligga till grund för rot-orsaken. Inom ramen för ett sådant projekt skulle det 

även behovet av datasystem som kan ersätta PDA kunna utredas då de problem som finns med 

systemet kan vara en bidragande orsak till rot-orsaken. Här skulle Siemens PLM Software Teamcenter 

vara ett alternativ system.  
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Appendix Anliggande processer 
 

Appendix: Avvikelsespårning 
 

Appendix Balanserad styrkort 
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